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Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vai-
he käynnistyi syksyllä 2012, jolloin aloitettiin kestävän kaupunki-

suunnittelun hanke. Toisen vaiheen tulokset on koottu tähän raport-
tiin, joka on julkisesti saatavilla. Hankkeessa luotiin lähestymistapa ja 
konsepti tulevaisuuden kaupunginosille, jotka ovat ekologisia ja viih-
tyisiä taloudellisen kasvun vetureita.

Yksi tärkeä tulos oli ns. työkalupakki, jota voidaan hyödyntää kestä-
vän kehityksen mukaisten kaupunginosien toteuttamisessa Turkuun tai 
muualle. Tutkimuksessa kehitetty monipuolinen, kestävää kehitystä pai-
nottava konsepti on ainutlaatuinen. Uskomme, että kehittämästämme 
työkalupakista/lähestymistavasta on hyötyä muissakin kaupungeissa.

Tässä raportissa esitellään myös kestävää kehitystä edistäviä teknolo-
gioita ja ratkaisuja erityisesti energia-, rakennus- ja liikenneinfrastruk-
tuuriin. Lisäksi on painotettu yhteisöllisyyttä lisääviä tekijöitä. Näillä alu-
eilla on suurin vaikutus kaupunkien elinvoimaisuuteen, viihtyisyyteen ja 
ympäristöön sekä myös asukkaiden käyttäytymiseen. 

Tutkimuksessa on keskitytty kahteen Turun kaupunginosaan: suunnit-
teluvaiheissa oleviin Skanssiin ja Linnakaupunkiin, joka on muuttuvan 
maankäytön alue. Selvitys osoitti, että kestävän kehityksen mukaisten 
ratkaisujen toteuttaminen edellyttää uudenlaista suunnittelua, jossa uu-
det vaatimukset huomioidaan mahdollisimman varhain. Uusien tekno-
logioiden toteuttaminen tai eri teknologioiden integrointi on huomatta-
vasti vaikeampaa ja kalliimpaa, jos rakentaminen on jo edennyt pitkälle.

Tutkimuksessa löysimme myös konkreettisia esimerkkejä siitä, mi-
ten Turku voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa. Esimerkiksi 
aurinkoenergian hyödyntäminen ja älykkäät kiinteistöt voivat auttaa vä-
hentämään hiilidioksidipäästöjä huomattavasti. Muita keinoja ovat esi-
merkiksi energiankulutusta vähentävä älykäs sähköverkko, uusiutuva ja 

paikallinen energiantuotanto sekä autojen yhteiskäyttö. Kaikkiaan täs-
sä tutkimuksessa löydettiin noin 20 energiankulutusta ja kasvihuone-
kaasupäästöjä vähentävää keinoa. 

Ennen tämän tutkimuksen aloittamista Turku oli kehittänyt yhdessä 
naapurikuntiensa kanssa rakennemallin, jonka mukaan yli sata seutu-
kunnan aluetta tai kaupunginosaa tarvitsee kehittämistä kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraavaksi kaupunki arvioi työka-
lujen ja ratkaisujen hyödyntämistä Skanssin, Linnakaupungin ja muiden 
mahdollisten kaupunginosien kehittämisessä. 

Hanke eteni tiiviissä yhteistyössä. Molemmat osapuolet toivat hank-
keeseen sekä osaamista että resursseja. Työkalupakin kehittämiseen ja 
raportin tuottamiseen osallistui useita asiantuntijoita sekä Turusta että 
Siemensiltä. Tutkimuksen aikana saatiin arvokkaita näkemyksiä myös 
Turun yliopiston asiantuntijoilta.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhankkeemme toisen vaiheen 
tuloksiin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötämme laajan kestävyysohjeis-
tuksen luomiseen. 

Aleksi Randell
Turun kaupunginjohtaja

Janne Öhman
Toimitusjohtaja
Siemens Osakeyhtiö

Esipuhe
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Turun kaupunki ja Siemens Osakeyhtiö solmivat helmikuussa 2012 kolmivuotisen strategisen yhteistyösopimuksen, jonka tulos tämä raportti 
on. Tutkimus on Turun kaupungissa toteutettavan yhteisen ”Raportti kestävien kaupunkialueiden kehityksestä” -tutkimus- ja kehityshankkeen 
tulos. Tutkimuksen omistaa Turun kaupunki, Siemens AG ja sen tytäryhtiöt. Tutkimuksen sisältävien tietojen tarkkuus on pyritty varmistamaan 
kaikin mahdollisin tavoin, mutta Turun kaupunki, Siemens AG ja sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta. Kaikki tietojen 
käyttö tapahtuu siis käyttäjän omalla vastuulla. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeus 2013: Turun kaupunki ja Siemens AG
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Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet ympäristövaiku-
tusten hallintaa ja kaupunkilaisten elämänlaadun parantamises-

ta. Turun tavoitteena on varmistaa tulevien sukupolvien taloudelliset, 
sosiaaliset ja ekologiset elinmahdollisuudet tasapainoisen, jatkuvan 
muutoksen kautta.

Turulla on kuusi tavoitetta, joiden avulla se voi muuttua kestäväksi 
työskentely- ja elinympäristöksi::
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 30 prosenttia asukasta 

kohden vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasolta) ja vähin-
tään 20 prosenttia kokonaisuudessaan

• Energiatehokkuuden parantaminen 9 prosenttia vuodesta 2005 
vuoteen 2016 mennessä

• Ainakin 50 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvista ener-
gianlähteistä vuoteen 2020 mennessä

• Kaupungin ostamasta sähköstä 100 prosenttia tuotetaan uusiutu-
vista energianlähteistä vuoteen 2013 mennessä

• Kestävyyskriteerien huomioon ottaminen kaikissa julkisissa hankin-
noissa vuodesta 2013 eteenpäin

• Kestävän teknologian tuominen kunnan rakennuksiin
Turku pyrkii saavuttamaan tavoitteensa monin tavoin. Yksi toimen-

pide on uraauurtava kolmivuotinen strateginen yhteistyösopimus 
Turun kaupungin ja Siemens Osakeyhtiön välillä. Yhteistyö keskittyy 
konkreettisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joiden tarkoituksena 
on tehdä teknologisia ja metodologisia oivalluksia infrastruktuurirat-
kaisuista sekä aluesuunnittelusta.

Yhteistyöstä sovittiin helmikuussa 2012. Ensimmäiseksi tehtiin 
pilottitutkimus, jossa arvioitiin Turkuun suunnitellun pikaraitiotien 
ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toisessa vaiheessa syksyllä 
2012 aloitettiin kestävän kaupunkisuunnittelun hanke. Se keskittyy 
kestävää kehitystä edistäviin energia-, rakennus- ja liikenneinfra-
struktuuriin sekä työkaluihin, joiden avulla voidaan tunnistaa kes-
täville kaupunginosille. Lisäksi siinä esitellään teknologioita, käy-
täntöjä ja parhaita toimintatapoja, jotka auttavat Turkua kestävän 
kaupunginosakehityksen edelläkävijäksi Euroopassa. Toisen vaiheen 
tulosten perusteella Turun kaupunki ja Siemens kehittävät seuraa-
vaksi laajan kestävyysohjeistuksen, jossa otetaan huomioon kaikki 
infrastruktuurin osa-alueet.

Turun kaupungilla ja Siemensillä on molemmilla paljon kokemusta 
kestävästä kehityksestä, ja molemmat ovat erittäin sitoutuneita kes-
tävään kaupunki- ja kaupunginosakehitykseen.

Kestävä kehitys on kuulunut Turun kaupungin visioon, arvoihin, 
strategiaan sekä ohjelmiin jo 1990-luvulta. Turun kaupunki on pe-
rustanut kunnianhimoisen ohjelman ilmaston ja ympäristön suojele-
miseksi. Kasvihuonekaasupäästöt ovat jo vähentyneet 16 prosenttia 
vuodesta 1990. Kaupungin tavoitteena on ottaa käyttöön keskeisiä 
toimia, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää 30 pro-
senttia henkilöä kohden vuoteen 2020 mennessä. Kaupungin tavoit-
teena on rakentaa kestävä ja houkutteleva kaupunki, jonka talous 
kukoistaa eloisassa seutukunnassa. Turun tavoitteena on yhdistää 
taloudellinen kasvu ja ekologinen kestävyys useiden infrastruktuuri-
hankkeiden avulla. Hankkeet koskevat asumista, energiaa, liikennet-
tä ja palveluita sekä alueellista yhteistyötä ja kaupunkisuunnittelua. 
Turun kaupunkisuunnittelun avaintavoitteisiin kuuluu muilta oppimi-
nen sekä esimerkiksi tuleminen muille. Tämän vuoksi verkostoitumi-
nen ja alueellinen yhteistyö ovat olennaisia menestyksen kannalta.

Turun yhteistyökumppanina toimii Siemens, jonka monipuoliset 
energia-, infrastruktuuri-, teollisuus- ja terveydenhuoltoteknologiat 
edistävät kestävää kehitystä, hillitsevät ilmastonmuutosta ja auttavat 
suojelemaan ympäristöä. Siemens on sitoutunut vahvasti kehittämään 
kestäviä kaupunkeja. Yhtiöllä on monipuolista asiantuntemusta kestä-
vien kaupunki-infrastruktuurien tutkimuksesta. Siemens on Maailman 
liike-elämän kestävän kehityksen neuvoston WBCSD:n (World Business 
Council for Sustainable Development) aktiivinen jäsen sekä Dow Jones 
Sustainability Index -kestävyysindeksissä parhaaksi noteerattu yritys 
teollisten tuotteiden ja palveluiden kategoriassa. Siemens on kerännyt 
Infrastructure & Cities -liiketoimintasektoriin teknologista osaamista, 
jota se nyt käyttää kehittääkseen kestävien kaupunkien kriteereitä ja 
ratkaistakseen kaupunkien ja seutukuntien ympäristöongelmia. 

Tämä kestävien kaupunkialueiden kehittämistä koskeva raportti on 
syntynyt Turun kaupungin ja Siemensin yhteistyönä. Tavoitteena on 
ymmärtää ja kuvailla uusien teknologioiden vaikutuksia kaupunkiku-
vaan, -suunnitteluun ja kestäviin kaupunkialueisiin. Tarkoituksena on 
myös tukea kestävien kaupunkialueiden Skanssin ja Linnakaupungin 
rakentamista. Tämän tutkimuksen ei ole tarkoitus täyttää tieteellisen 
tutkimuksen standardeja.

1 Johdanto
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2 Yhteenveto

Turun kaupunki ja Siemens ovat luoneet menetelmän kestävien 
kaupunginosien kehittämiseksi. Ohjeet syntyivät jäsentelemäl-

lä suunnittelun yleiset haasteet, määrittelemällä alueen profiilin, 
kuvaamalla mahdollisia ratkaisuja sekä tarjoamalla metodologisen 
työkalupakin kestävien kaupunginosien suunnitteluun. Tutkimuk-
sessa kuvataan suunnittelun yleisiä haasteita, kestävien alueiden 
kehittämistä sekä Skanssin ja Linnakaupungin tapaustutkimuksia. 
Lisäksi analysoidaa ja arvioidaan valittuja infrastruktuuriratkaisuja.  

Hyvän elämänlaadun varmistamiseksi kaupunkien pitää olla saman-
aikaisesti kilpailukykyisiä ja kestävän kehityksen periaatteita kunnioit-
tavia ympäristöjä. Haasteisiin vastatakseen kaupungin täytyy löytää 
toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka vastaavat kaupungin strategiaa. En-
simmäiseksi täytyy määritellä tutkimuskohteena olevien kaupungin-
osien ominaispiirteet, jotka ovat strategian mukaisia. 

Kaupungin tai kaupunginosan vastuuhenkilöiden on määriteltävä kau-
punkikuva, -teknologiat, -käytännöt sekä toimintamallit. Näihin vaikuttavat 
nykyiset haasteet, kaupungin historia sekä ympäristön tuomat edellytykset.

Tämän mukaisesti kaupunkien on muututtava perinteisestä mallis-
taan kohti uutta mallia, joka voi paremmin mukautua nykyisiin sekä 
tuleviin haasteisiin ja trendeihin. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja 
niitä ympäröivien alueiden on muutettava vallitsevaa, vuosikymmeniä 
hallinnutta yksikeskustaista rakennettaan kohti uutta monikeskustais-
ta rakennetta.

Monikeskustainen kaupunkisuunnittelu sekä kaupungin kehittä-
minen auttavat estämään kaupunkirakenteen hajoamista, ottamaan 
käyttöön tehokkaita teknologioita sekä muuttamaan asukkaiden 
asenteita ja käyttäytymistä. Lisäksi monikeskustaiset kaupungit mer-
kitsevät uusia työmahdollisuuksia1. Monikeskustaisen kaupunkisuun-
nittelun tarkoituksena on vähentää kaupunkijärjestelmän monimut-
kaisuutta sekä pilkkoa kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen nykyiset 
haasteet pienempiin osiin. 

Kestävät kaupunginosat ovat tärkeitä kestävän kasvun edistämises-
sä. Skanssia ja Linnakaupunkia kehitetään esimerkkihankkeina.

Tämä tutkimus keskittyy rakentamiseen sekä energia- ja liikenneinfra-
struktuureihin. Lisäksi tutkimuksessa kuvaillaan innovatiivisia, älykkäitä 
palveluita2 joita voidaan soveltaa sekä alue- että kaupunkitasolla. Tutki-
muksessa esitetään myös ratkaisuja jotka tuovat vastauksia nykyisiin ja 
tuleviin sosiaalisiin kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa esiteltävät ratkai-
sut on pantu tärkeysjärjestykseen erityisesti alueiden profi ilien ja aluei-
den tulevien asukkaiden vaatimusten mukaan. Niiden lisäksi kestävän 
kehitykseen vaikuttavia asioita ovat vesi, jäte ja kaupungin hallinnolliset 
työkalut, joissa ympäristöohjelmilla ja ohjeistuksilla varmistetaan sidos-
ryhmien sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen ja joilla luodaan 
kaupungin ympäristöystävälliset käytännöt ja hallitaan kaupunkiraken-
teen kasvua. Myös nämä asiat ovat tärkeitä, kun arvioidaan mahdollisia 
ratkaisuja ja teknologioita tulevaisuuden kaupunkeihin. 

Rakennukset Energia Liikenne Sosiaaliset seikat

Älykkäät rakennukset Hajautettu energianhallinta
Integroitu liikennealusta 
(Integrated mobility platform, IMP)

Sosiaalinen sitoutuminen 
energiatehokkuuteen

• Living lab -tutkimustapa

Standardoitu automaatio Jakelun automaatio Polkupyörien yhteiskäyttö Alueen yhteiset tilat
• Yhteiset saunat
• Torit

Standardoidut turvajärjestel-
mät

Sähkön varastointi Sähköautojen yhteiskäyttö
Väestörakenteelliseen 
muutokseen ja tulevaisuuden 
trendeihin sopeutuminen

• Liikenneopas ja auton käyttö 
 vain matkan viimeisen 
 etapin liikennevälineenä
• Tuettu asuminen

Säätietoja hyödyntävä 
ennakoiva automaatio

Aurinkopaneelit
Sähköautojen pysäköinti- ja 
latauspisteet

Perhekeskeisyys
• Monitoiminnalliset
 koulukeskukset

Viestintäverkoston infrastruk-
tuuri

Sähkölinja-autot

Matkaketjut
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Turun alue on yksi Suomen kasvavista kaupunkiseuduista. Turun 
kaupungin väkiluku on kasvanut voimakkaasti viimeisen kolmen vuo-
den aikana. Asukkaiden määrä ylitti 180 000 vuoden 2012 lopussa. 
Noin 40 prosenttia Turun väestöstä asuu kaupungin keskustan alueella 
ja noin 40 prosenttia lähiöissä. Pieniä kotitalouksia on jo nyt varsin pal-
jon, ja määrä jatkaa nousuaan tulevaisuudessakin3. Vuonna 2011 noin 
puolet Turun asukkaista asui yksin, ja noin 25 prosenttia kotitalouksis-
ta oli kahden ihmisen talouksia. Hiilidioksidipäästöt ovat Turussa noin 
1,7 tuhatta tonnia,  oka on 10,1 hiilidioksiditonnia asukasta kohden.4

Ratkaisuja etsittiin erityisesti infrastruktuuriin: rakentamiseen, lii-
kenteeseen ja energiakysymyksiin. Tutkimuksessa on kuvailtu myös 
ratkaisuja, joilla saadaan käyttöön älykkäitä palveluita ja voidaan ot-
taa huomioon sosiaalisia näkökohtia. Lisäksi mukana on yksi ratkaisu 
jäteveden käsittelyyn. Kustannus-hyötylaskelma sekä laskelma hiilidi-
oksidipäästöjen vähenemisestä on tehty useimmille edellä mainituista 
ratkaisuista. 

Esimerkiksi liikenneratkaisujen sekä integroidun liikennealustan 
avulla voidaan vähentää mahdollisesti jopa 69 prosenttia kumuloitu-
neita hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheutuvat liikenteen pakokaasuista. 
Liikenneratkaisut vaatisivat noin 11,9 miljoonan euron investointeja5. 

Energia- ja rakennusratkaisuilla voidaan saavuttaa mahdollisesti 
jopa 42 prosentin vähennys kumuloituneissa hiilidioksidipäästöissä, 
eli energiankulutus vähenee 17 682 MWh vuodessa.

Hiilidioksidipäästöjen sekä energiankulutuksen potentiaalinen vä-
hennys on laskettu kolmesta rakennus- ja energiainfrastruktuurirat-
kaisuista, joita kaikkiaan oli yhdeksän. Tämä johtuu siitä, että Turun 
alueelta ei ole saatavilla luotettavia lukuja energiankulutuksen perus-
ennusteesta. Lisäksi ratkaisut ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, joten 
ei voida laskea ainoastaan hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuk-
sen vähenemisen vaikutuksia.

Älykkäät palvelut on kuvailtu tarkemmin tämän raportin toisessa 
osassa. Kustannus-hyöty tai hiilidioksidipäästöjen vähenemislaskel-
mat on tehty vain siinä tapauksessa, että ne ovat osa infrastruktuuria.

Kasvihuonetyyppinen jätevedenkäsittelyratkaisu osiossa 7.2 kuvai-
lee, miten kaupungit voivat tuoda kestävän jäteveden käsittelyn kau-
punginosiin ja keskustaan. Parempi luotettavuus ja automatisoidut 
toiminnot voivat säästää käyttökuluissa jopa 30 prosenttia. Lisäksi 
jätevedenkäsittelyn voidaan vähentää esimerkkitapauksen mukaisesti 
mahdollisesti jopa 60 prosenttia.
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Kansallinen bruttokansantuote tuotetaan suurimmaksi osaksi kau-
pungeissa6, jotka ovat myös innovoinnin ja kulttuurin keskuksia. 

Puolet maailman väestöstä7 asuu kaupungeissa, joissa kulutetaan 
suurin osa maailman luonnonvaroista ja tuotetaan suurin osa maa-
ilman hiilidioksidipäästöistä8. Maailmanlaajuiset ja alueelliset megat-
rendit merkitsevät suuria kehityshaasteita9 kaupungeille kaikkialla 
maailmassa: kasvava väestöntiheys, muutokset väestörakenteessa, 
luonnonvarojen niukkuus ja niiden nousevat hinnat. Kaupunkien täy-
tyy myös selvitä lisääntyvästä energiankulutuksesta. Kaupunkien on 
mukauduttava näihin trendeihin valitsemalla paras kaupunki-infra-
struktuuri, kuten liikenne-, energia- ja rakennusratkaisut sekä veden 
ja jätteiden käsittely. Trendit on otettava huomioon myös kaupunki-
suunnittelussa sekä siinä, että kaupunkimuoto vastaa trendejä10. 

Edellytykset menestyvälle kaupungille 

Kaupungin tai kaupunginosan vastuuhenkilöiden on osana kaupunki-
suunnittelua määriteltävä tavoitteet ja tärkeimmät tekijät kaupunkikuvan, 
-teknologioiden, -käytäntöjen sekä kaupungin toimintamallien osalta.

Kaupunkikuvaan vaikuttaa se, miten kaupungin päättäjät määrit-
televät kaupungin brändin ja markkinointistrategian ja millaisena 
he haluavat kaupungin näyttävän ulkopuolisen silmin. Kaupungilla 
voi olla esimerkiksi opiskelukaupungin imago (Education City, Doha, 
Qatar)11, pyöräilykaupungin imago (Amsterdam, Freiburg, Lontoo)12, 
entisen teollisuuskaupungin imago (Ruhrin alue Saksassa)13 tai kol-
mannen sektorin kaupungin imago, jossa eletään korkeatasoisesti 
(München)14. Kaupungin imago ja kaupunkikuva vaikuttavat tietyn 
kaupunginosan imagoon ja ominaisuuksiin.

Kaupungissa on päätettävä, haluaako kaupunki olla teknologi-
nen johtaja ja ottaa käyttöön uusimpia keksintöjä. Vaihtoehtona on 
luottaa tehokkaisiin ja vakiintuneihin ratkaisuihin, jotka ovat ehkä 
vähemmän innovatiivisia. Tietenkään teknisten ratkaisujen valin-
nassa ei ole kyse vain idealistisesta valinnasta saatavilla olevien 
teknologioiden välillä, vaan huomioon täytyy ottaa myös käytettä-
vissä oleva budjetti. 

Toimintamalleista puhuttaessa kaupungin on päätettävä, haluaako 
se tuottaa palveluita itse vai ulkoistaa niitä ammattimaiselle palve-
luntuottajalle. Kaupunki voi valita, onko se itse palveluntuottaja vai 
hallinnollinen toimija, joka määrää palveluntuottajalle periaatteet ja 
ohjeet, joiden mukaan palvelut tuotetaan. 

Käytäntöjen ja säännösten osalta yleensäkin kaupungin pitäisi mää-
ritellä, asettaako se jyrkkiä ja tarkkoja sääntöjä vai antaako se suosi-

tuksia sääntöjen sijaan. Molemmilla on etunsa. Toisaalta tiukempi 
käytäntö antaa vähän liikkumavaraa palveluiden ja teknologioiden 
tarjoamiselle, mutta toisaalta se myös helpottaa standardointia ja ver-
tailua eli näin edistää kilpailua.

Kaupungeilla on hyvä mahdollisuus tuoda kestävä kehitys ja ym-
päristöystävällinen talous käytäntöön. Kaupungeissa on sopivan 
kokoiset markkinat ekologisille tuotteille ja laajamittaisille ympä-
ristöystävällisille infrastruktuuri-investoinneille. Kaupunkialueiden 
ympäristökäytäntöjen lyhytaikaiset kustannukset ovat matalammat 
kuin kansallisella tasolla, sillä synergia on suurempaa. Paikalliset 
käytännöt ja hankkeet parantavat elinoloja. Esimerkiksi saasteiden 
väheneminen lisää kaupungin houkuttelevuutta, mikä on tärkeää 
kaupungin kilpailukyvylle. 

Useat esimerkit osoittavat, että onnistuneet kaupunkisuunnittelu- 
ja infrastruktuurihankkeet voivat vaikuttaa merkittävästi kestävään 
kaupunkikehitykseen ja -imagoon. Se luo pohjan menestyvälle talo-
udelliselle kehitykselle. Parhaat ympäristöystävälliset asuinaluehank-
keet ovat vauhdittaneet alueen taloudellista kehitystä huomattavasti. 
Näistä alueista on tullut esimerkillisiä kestävän kaupunkikehityksen 
edelläkävijöitä, joissa on huomioitu ympäristönäkökulmat, sosiaaliset 
seikat ja talouskasvu. Niistä on tullut kestävän kehityksen mallialueita 
maailman mittakaavassa. 

Yhdestä useaan keskustaan

Ympäristön näkökulmasta kaupunkirakenteella on merkitystä kan-
sainvälisessä vertailussa: mitä matalampi kaupungin asukastihe-
ys on, sitä enemmän energiaa käytetään sähköön ja liikkumiseen. 
Suuren mittakaavan vertailussa on huomattu, että kasvihuonekaa-
supäästöt henkilöä kohti vähenevät huomattavasti, kun asutus kau-
punkialueella tiivistyy. 

Monikeskustainen rakenne voi tuoda monia etuja yksikeskustai-
seen rakenteeseen verrattuna, esimerkiksi nopeampaa sopeutumista 
kaupunkien trendeihin, monipuolisemman kaupunkirakenteen sekä 
enemmän työmahdollisuuksia15. Nykyisille kaupungeille on eduksi 
siirtyä perinteisestä mallista uuteen, joka mahdollistaa sopeutumisen 
vallitseviin ja mahdollisiin haasteisiin ja trendeihin. Monikeskustaises-
sa suunnittelussa painopisteen on oltava kaupunginosissa ja -alueissa 
eikä erillisissä kaupungeissa ja kunnissa.

Kaupunkeja ja niitä ympäröiviä alueita on vuosikymmeniä hallin-
nut yksikeskustainen rakenne. Tähän päivään saakka kaupungit ovat 
kasvaneet siten, että liike-elämä on keskittynyt rajatulle alueelle yh-

3 Kaupunkisuunnittelun 
haasteet
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teen keskustaan. Tälle alueelle on sijoittunut sekä työnteko että hu-
vittelu16. Sekä kaupungin hallinto (esimerkiksi johto ja hallinta) että 
kaupungin infrastruktuurit (esimerkiksi veden- ja energianjakelu) on 
aina keskitetty. Liikennettä on ohjattu kohti keskustassa sijaitsevaa 
liike-elämän keskusta ja sieltä takaisin ympäröiville alueille. Liiken-
nettä on ohjannut hyvin paljon yksilöllinen liikennekäyttäytyminen. 
Tieto ja viestintä kulkevat lineaarisesti yhdeltä osapuolelta toiselle, ja 
yhteiskuntaa määrittää teollistunut työ ja yksilöllinen käyttäytyminen. 
Vuosikymmenten saatossa tämä on johtanut useisiin ongelmiin. Kun 
yhdistetään tavaroiden ja palveluiden keskittyminen tietylle alueelle 
yksilölliseen liikennekäyttäytymiseen, kaupungin sisälläkin matkuste-
taan useita kilometrejä ja usein yksin. Tämä taas johtaa suureen ener-
giankulutukseen ja liikenneruuhkiin17. 

Enää kaupunkeja ei tarvitse järjestää, johtaa ja hallita keskuksesta 
käsin. Kaupunkisuunnittelijat keskittyvät yhä useammin luomaan mo-
nikeskustaisia rakenteita. Kaupunki on järjestelmä, joissa on useampi 
ydin ja jonka itsenäiset kaupunginosat ovat kuin pieniä keskustoja.

Jokaisella kaupunginosalla on oma tarkoituksensa ja omat ominai-
suutensa. Kaupunkijärjestelmän monimutkaisuutta pyritään vähentä-
mään sekä käsittelemään kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen nykyi-
siä haasteita pienempinä osina18. 

Kaupunginosien asema kaupungin sisällä vahvistuu. Niistä tulee it-
senäisiä kokonaisuuksia muiden alueiden sekä kauppakeskustan ohel-
la. Tämä edellyttää, että kaupunginosa voi tarjota asukkailleen elin-
kelpoisen elinympäristön19. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi älykkäiden 
liikenneratkaisujen tarjoamista, eri liikkumistapojen integroimista 
sekä teknologian automaattista yhteistoimintaa. Tavaroiden läheisyys, 
älykkäiden palveluiden saatavuus sekä hyvä yhteisöllinen elämä vä-
hentävät liikennettä ja energian tarvetta. Kaupunginosan asukkaat 
ovat vähemmän riippuvaisia eri resursseista. 

Modernilla, tulevaisuuteen katsovalla ja kestävällä kaupunginosalla 
on tiettyjä ominaisuuksia. Se tarvitsee toimivan infrastruktuurin. Sekä 
alueen sisällä että eri alueiden välille tarvitaan yhteyksiä, jotka autta-
vat minimoimaan liikennettä. Esimerkiksi energianjakelu ja kaupungin 
palvelut hajautetaan keskustasta myös muihin kaupunginosiin20. Elä-
mänlaadun, yhteisöllisen elämän, kunnan palveluiden ja hajautetun 
työelämän kaltaisista mittareista tulee yhä merkittävämpiä.

Tällaisen alueen suunnittelussa ja kehityksessä on avuksi kaupunki-
suunnittelun kehys, joka kattaa useita ulottuvuuksia. Ensiksi kaupun-
ginosan strategian ja peruskohtien laaja-alainen ja johdonmukainen 
suunnittelu on erittäin tärkeää. Toiseksi kaupunkisuunnittelun on 
huomioitava ja integroitava kaupungin koko infrastruktuuri. Infra-
struktuurin on vastattava sidosryhmien vaatimuksia ja oltava asukkai-
den mieltymysten mukaisia. Kaupunkisuunnittelussa pitää ottaa myös 
huomioon taloudellinen ja ekologinen näkökulma sekä turvallisuus. 
Kolmanneksi kaupunkisuunnittelussa pitäisi keskittyä kaupungin stra-
tegiseen suunnitteluprosessiin.

Jotta moderni kaupunginosien suunnittelu voisi onnistua, on olen-
naista ottaa heti alusta lähtien mukaan eri sidosryhmät, kuten asuk-
kaat, elinkeinoelämä sekä matkustamisen tarpeet. Lisäksi huomiota 
pitää kiinnittää ympäristöön ja yhteisöllisyyteen. Sidosryhmien tar-
peet pitää huomioida infrastruktuuriratkaisuissa. 

Toinen tärkeä seikka on se, että uusia ratkaisuja integroidaan kysei-
sen kaupunginosan suunnitteluun. Laitteiden tulisi sopia ympäristöön 
häiritsemättä nykyistä kaupunkikuvaa. Myös toiminta- ja rahoitusmal-
lin kysymykset pitää ratkaista. Toisinaan yksityisesti hoidetut palvelut 
tai yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä tuo sidosryhmille 
enemmän etuja kuin se, että kunta tuottaa palvelut itse. Infrastruktuu-
rissa on huomioitava erilaisen teknologian tuomat edut. Kun määrite-
tään parhaiten sopivia ratkaisuja, on tarkasteltava teknologioita myös 
taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta. 

Yhdestä useaan keskustaan



10   Kestävien kaupunkialueiden kehitys

Alueen palveluita ja ratkaisuja suunniteltaessa edellä mainittujen 
mittareiden on oltava linjassa kaupungin strategian ja vision sekä kau-
punginosan vision kanssa. 

Ekologisia kaupunginosia Euroopassa

Turun kehitysprosessin tueksi tutkittiin kymmentä eurooppa-
laista ekologista kaupunginosaa. Tutkimuksen tavoitteena oli 
vertailla kestäviä asuinalueita ja löytää hyvin toimivia, kustan-
nustehokkaita toimintatapoja. Analyysi keskittyi vain euroop-
palaisiin kaupunkialueisiin, mikä takasi vertailukelpoisuuden 
esimerkiksi ilmaston, lainsäädännön, sijainnin ja alueen koon nä-
käkulmasta. Tutkimukseen valittiin mukaan alueita, joiden eko-

logiset teemat olivat oleellisia Turun Skanssin ja Linnakaupungin 
kaupunginosille. Tutkimuksessa käytettiin virallisista lähteistä 
julkisesti saatavilla olevaa tietoa, kuten projektiraportteja ja kaupun-
gin viranomaisten tuottamaa tietoa, kehitysprojekteissa mukana ol-
leilta henkilöiltä saatua tietoa sekä kaupunkien ja projektien Internet-
sivuja. Lisäksi tehtiin joitakin haastatteluja ja vierailuja kohtei-
siin.Valituista asuinalueista kolme sijaitsee Suomessa: Eko-Viikki 
Helsingissä, Vuores Tampereella sekä Skaftkärr Porvoossa. Mu-
kana tutkimuksessa oli myös neljä ruotsalaisaluetta: Hammar-
by Sjöstad ja Stockholm Royal Seaport Tukholmassa sekä Bo01 
ja Hyllie Malmössä. Muut mukana olleet kaupunginosat oli-
vat Freiburgissa, Saksassa sijaitsevat Rieselfeld ja Vauban sekä 
Wienin kaupunkimainen järvenranta-alue Aspern Itävallassa. 
Pohjoismaiset kaupunginosat olivat parhaiten vertailtavissa 

Kaupunkisuunnittelun kehys

LiikenneLiikenneRakennuksetLiikenneLiikenne

Kaupungin sidosryhmä

Suunnittelu ja estetiikka

Hallinto

Teknologiat

Talous

Ekologisuus ja ympäristö

Turvallisuus

asukkaat, matkustajat, yritykset, yhteisö, ympäristö

kaupungin maisema ja perintö

toiminta-, rahoitus- ja liiketoimintamallit

järjestelmät, ratkaisut, komponentit

kasvuvaikutus, kustannus-hyötyanalyysi

luonto, maisema, luonnonvarat, ilmanlaatu

turvallinen yhteiskunta, hätätilanteiden ja katastrofi en hallinta

Nykytilan
analysointi

Tulevaisuuden
kaupunkien
näkymiä ja
strategioita

Puutteet ja 
haasteet

Toteutus
ja polut Politiikat

Valvonta,
hallinta

Viestintä ja osallistuminen
Lähde: Siemens Mobility Consulting
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Turun hankkeisiin erityisesti samankaltaisen ilmaston ja lain-
säädännön vuoksi. Freiburgin Vauban ja Rieselfeld sekä Wie-
nin Aspern otettiin mukaan niiden kiinnostavan sisällön ta-
kia. Lisäksi alueiden samankaltaisuus Turun alueiden kanssa 
painoi vaakakupissa. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kan-
nalta olennaisimmat kaupunginosat: kaksi Suomessa sekä kak-
si aluetta Tukholman, Malmön ja Freiburgin kaupungeista. 
Tutkitut kaupunginosat ovat vaikuttaneet kaupunkeihin positiivises-
ti useilla eri tavoilla. Näistä edelläkävijähankkeista on tullut kansain-
välisesti seurattuja malleja kaupunkiympäristön kestävässä kehityk-
sessä. Samanaikaisesti ne ovat vaikuttaneet positiivisesti kaupungin 
imagoon ja tuoneet alueelle ympäristöystävällistä talouskasvua.

Esimerkkejä suomalaisista kestävistä kaupunginosista
Suomessa kiinnostus ympäristöasioihin alkoi lisääntyä 1990-luvun 
alussa. Ympäristöongelmien tiedostaminen vaikutti myös Suomen ra-
kennuslainsäädäntöön. Tutkimushankkeita käynnistyi. Lisäksi aloitet-

tiin rakennuskohteita, joissa testattiin ekologisia periaatteita käytän-
nössä. Viikki Helsingissä oli yksi näistä aluista26. 

Nykypäivänä Eko-Viikki on Suomen suurin kestävä kehityksen 
mukainen kaupunginosa. Alueen ympäristöystävällinen ja kestävä 
suunnittelu perustuun tiukkaan rakennusaikaiseen ekokriteeristöön. 
Lisäksi ekologiset kunnallistekniikkaratkaisut sekä toimintojen val-
vonta hankkeiden valmistuttua ovat auttaneet saavuttamaan suu-
rimman osan halutuista lopputuloksista. Eko-Viikistä löytyy Suomen 
suurin aurinkoenergiajärjestelmä, ja aurinkopaneelien energiaa käy-
tetään pääosin veden lämmittämiseen ja lattialämmitykseen. Myös 
sosiaalinen kestävyys ja yhteisöllisen tunnelman luominen on ollut 
osa kaupunginosan visiota. Eko-Viikissä on mm. paljon viheralueita, 
puistoja, yhteiskäytössä olevia saunoja ja pesutupia sekä puutarha-
palstoja, joita naapuruston asukkaat voivat vuokrata viljelyyn27. 

Vuores on uusi kaupunginosa Tampereella. Se sijaitsee entisellä-
luonnollisella viheralueella. Tampereen kaupunkiseudun asukasluku 
on noin 350 000, ja sen odotetaan kasvavan voimakkaasti lähitule-

Hammarby Sjöstad on yksi Tukholmaan tulevista kestävistä 
asuinalueista, joka on myös yksi Ruotsin suurimmista kau-
punkirakennushankkeista. Valmistuttuaan alueella on 10 
000 työtilaa ja 11 000 asukasta. Tavoitteena on ollut alueen 
ympäristöjalanjäljen puolittaminen. Sen saavuttamiseksi ke-
hitettiin uusia ympäristöratkaisuja ja tehokasta monitieteistä 
metodologiaa. Lisäksi päätöstentekoa mukautettiin tavoitteen 
saavuttamiseksi. Lopputuloksena Tukholmaan luotiin ”Ham-
marby-malli”: ainutlaatuinen ekokierto, joka kuvaa energian, 
jätteen, veden ja jäteveden ympäristöratkaisuja. Toinen tärkeä 
tavoite Hammarby Sjöstadissa on ollut yksityisautoilun vähen-
täminen. Hammarby Sjöstad on ollut merkittävässä roolissa 
kaupungin kestävän kasvun suunnitelmissa. Asuinalue on yksi 
tunnetuimmista olemassa olevista kestävän kehityksen mukai-
sista asuinalueista30. 

Toinen tutkimuksessa mukana ollut Tukholman alue on Stock-
holm Royal Seaport (ruotsiksi Norra Djurgårdsstaden), Se val-
mistuu kokonaisuudessaan vuonna 2030. Entinen jättömaan ja 
satama-alueen kehittämiselle on asetettu korkeat tavoitteet. Yksi 
päätavoite on fossiilisten polttoaineiden nollapäästöt. Alue on 
yksi 18 hankkeesta, jotka osallistuvat toukokuussa 2009 aloitet-
tuun maailmanlaajuiseen Climate Positive Development Program 
-ympäristöohjelmaan. Ohjelman ovat kehittäneet Clinton Climate 
Initiative -järjestö sekä U.S. Green Building Council, yhdysvalta-
lainen ympäristöystävällisen rakentamisen järjestö. Hankkeen ta-
voitteena on näyttää kaupunkien merkitys hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen yhteistyö on 
avainasemassa, jotta Stockholm Royal Seaportista voidaan tehdä 
johtava esimerkki kestävästä ja onnistuneesta taloudellisesta ja 
ympäristöystävällisestä kaupunkihankkeesta

Esimerkkejä muista kaupungeista
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vaisuudessa. Vuoreksen uusi kestävä asuinalue on osa nopeaan väes-
tönkasvuun valmistautumista. Vuores-hankkeessa päätavoitteena on 
luoda luonnon läheisyyteen pieni kaupunki, joka on kuitenkin vain 
seitsemän kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Tästä ympäris-
töystävällisestä kaupunginosasta suunnitellaan aktiivista aluetta, jos-
sa on monenlaisia palveluita, houkuttelevia tiloja elinkeinoelämälle 
sekä monipuolisia asumisvaihtoehtoja, jotka täyttävät korkeat laatu-
vaatimukset. Ekotehokkuus on otettu huomioon kaikissa hankkeen 
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Energianjakelu, energiatehokkaat 
rakennukset, ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit sekä erittäin 
kehittynyt liikennejärjestelmä ovat olleet ratkaisuja, joilla kestävää 
kehitystä on edistetty28.

 
Tukholma – kaupunkikestävyyden johtava esimerkkikaupunki
Yksi Euroopan nopeimmin kasvavista metropolialueista on Tukholma, 
jossa asuu noin 850 000 asukasta. Tukholmasta on tullut kestävän kehi-
tyksen kaupunki, joka tarjoaa vaihtelevan ja houkuttelevan ympäristön 
siellä asuville ja työskenteleville ihmisille. Tukholma on myös tehnyt jär-
jestelmällisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja

 saavuttanut vaikuttavia tuloksia. Euroopan komissio myönsi Tukholmal-
le ensimmäisenä Euroopan ympäristöpääkaupunki -kunniamaininnan 
vuonna 201029. 

Malmö: Uusien alueiden rakentaminen vauhdittamassa 
kestävää kaupunkikehitystä
Etelä-Ruotsissa sijaitseva Malmön kaupunki on kansainvälisesti tunnet-
tu kestävästä kehityksestään. Kaupungin muutos kestävän kehityksen
malliesimerkiksi alkoi entisen teollisuussataman - Västra Hamnenin - 
uudelleenrakentamisella. Vuoden 2001 Euroopan asuntomessualue 
Bo01 oli Västra Hamnenin ensimmäinen kehitysvaihe. Bo01:tä suun-
niteltiin kestävän kehityksen lähtökohdista. Bo01 on ensimmäinen 
ruotsalainen asuinalue, joka on ilmastoneutraali ja käyttää satapro-
senttisesti uusiutuvaa energiaa. Erityisesti Bo01-hankkeen ekologiset 
tavoitteet on saavutettu menestyksekkäästi. 

Västra Hamnenin onnistumisen jälkeen Malmö laajensi ympäris-
töystävällistä rakentamistaan Augustenborgin ja Sege Parkin kaupun-
ginosiin. Malmön uusin kestävä kaupunginosahanke on Hyllie. Uusi 
viheralueelle rakennettu kaupunginosa sijaitsee hieman kauempana 
keskustasta. Suunnitelmien mukaan Hylliestä tulee kansainvälisesti 
esimerkki kestävästä kaupunginosasta. Alueelle on suunniteltu älykäs-
tä infrastruktuuria, joka nostaa energiatehokkuutta, pienentää ener-
giahävikkiä sekä varmistaa sähkönjakelua. Vuoteen 2020 mennessä 
Hyllien energiantuotanto koostuu sataprosenttisesti uusiutuvasta 
energiasta, josta suurin osa on paikallisesti tuotettua. Hylliestä tulee 
monipuolinen alue runsaine palveluineen.

Ympäristöystävällisten alueiden edelläkävijä Freiburg
Freiburgin kaupunki Lounais-Saksassa on kuuluisa kestävästä kehi-
tyksestä, erityisesti uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian, 
käytöstä. Kaupungilla on runsaasti asiantuntemusta ja vuosien kokemus 
kestävästä energianhallinnasta. Freiburgia mainostetaan vihreänä kau-
punkina, joka yhdistää ympäristöystävällisen ajattelun liikenteeseen, 
energiaan, jätehuoltoon, maansuojeluun sekä vihreään talouteen34. 

Vauban on kansainvälisesti tunnettu ekologinen alue Freiburgissa. 
Sitä on yli kymmenen vuotta pidetty kestävän asuinalueen malliesi-
merkkinä. Entiselle jättömaalle rakennetulla asuinalueella yksityisautoi-
lua on onnistuttu vähentämään. Se on myös tunnettu laajasta aurinko-
energian käytöstään. Vaubanissa asukkaat ovat mukana suunnittelulla 
ja kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Aktiiviset asukkaat ovat otta-
neet osaa erilaisiin alueen paikallishankkeisiin ja -työpajoihin35. 

Rieselfeld on toinen onnistunut kestävän kehityksen hanke Frei-
burgissa. Rieselfeld-hankkeessa saavutettiin kunnianhimoiset ta-
voitteet määrittelemällä ympäristökäytäntöjä kestävien konseptien 

Eco-Viikki Skaftkärr

Vuores

Hammarby Sjöstad 
Stockholm Royal Seaport 

Bo01

Hyllie

Rieselfeld

Vauban
Aspern

Skanssi &
Linnakaupunki

Vertailualueet
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integroimiseksi asuinalueiden rakennuksiin. Reiselfeld on hyvä esi-
merkki siitä, miten jättömaiden uudelleenrakentaminen voi tehdä 
niistä houkuttelevia asuinpaikkoja ja samalla tuoda harvaan asu-
tuista lähiöistä asukkaita takaisin kaupunkiin. Yksityisen ja julkisen 
osapuolen avoimuudella ja osallistumisella onnistuttiin välttämään 
suuremmat ongelmat koko hankkeen ajan36. 

Vertailukohteista opittua

Eurooppalaiset ympäristöystävälliset asuinalueet antavat arvokasta tie-
toa siitä, miten kestävän kehityksen mukaisia kaupunginosia luodaan 
ja miten edistetään ympäristöystävällistä kasvua. Tutkitut kaupungino-
sahankkeet ovat tuottaneet onnistuneita esimerkkejä toimenpiteistä ja 
teknologioista, joiden avulla kaupungit ovat pystyneet saavuttamaan 
alueelle määriteltyjä kestävyystavoitteita. Näitä oppeja voidaan hyödyn-
tää Turussa kestävien kaupunginosien suunnittelemiseksi ja rakentami-
seksi sekä koko kaupungin kestävän kasvun tukemiseksi37. 

Kestävän kehityksen hankkeen onnistumiseksi suunnittelussa ja koko 
hankkeen ajan on huomioitava38: 
• Kokonaisvisio ja keinot sen toteuttamiseksi on määriteltävä mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa. Niiden on oltava selkeitä, realis-
tisia ja hankkeen kaikkien osapuolten hyväksymiä.

• Asukkaat on otettava mukaan hankkeen suunnitteluun alusta 
lähtien. Osallistumisen kautta asukkaat kiinnostuvat ympäristönsä 
hyvinvoinnista.

• Osapuolten täysi sitoutuminen hankkeeseen ja yhteistyöhön on 
välttämätöntä, jotta hanke voi onnistua luomaan toimivan ja hou-
kuttelevan kestävän asuinalueen.

• Kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen painottaminen alusta 
lähtien vahvistaa alueen ympäristöystävällistä imagoa. Esimerkkejä 
ratkaisuista ovat hulevesien hallinta tai älykkään sähköverkon sovel-
lukset.

• Ympäristöystävällisten teknologioiden ja käytäntöjen on toimit-
tava heti, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle. Esimerkiksi 
toimiva julkinen liikenne kuuluu näihin käytäntöihin.

• Uudet energiatehokkaat teknologiaratkaisut vaativat myös perin-
pohjaista tutkimustyötä sekä kannattavuuslaskelmia.

• Uuteen teknologiaan sijoittamisen taloudellinen riski on otettava 
huomioon.

• Tulevat trendit on huomioitava, ja niihin on sopeuduttava
Kestävän asuinalueen rakennusvaiheen jälkeen on huomioitava39: 
• Asukkaiden kestävää elämäntyyliä on rohkaistava esimerkiksi ker-

tomalla erilaisista kestävistä toimintatavoista.

• Rakennusvaiheen jälkeen tarvitaan jatkuvaa seurantaa ja opastusta.
• Selkeät ja sopivat jatkotavoitteet ja keinot kerätä myöhemmin tie-

toa ovat tärkeitä suunnitteluvaiheessa.
• Laaja-alainen tulosten dokumentointi ja tiedon avoin saatavuus on 

tärkeää, jotta niitä voidaan myöhemmin käyttää vertailuissa.
• Asuinalueen positiivinen imago voi houkutella tulevia asukkaita 

muuttamaan alueelle.
• Kaupunginosa pysyy tasapainoisena, jos siellä on asukkaita kaikis-

ta sosiaalisista ryhmistä.
• Kestävällä kaupunkialueella voi myös olla tärkeä rooli kaupungin 

laajentumisen estämisessä tai vähentämisessä sen ulkopuolelle.
Vertailualueiden menestys on perustunut siihen, että konkreettisis-

sa toimenpiteissä on otettu huomioon kakki kestävän kehityksen tär-
keät osa-alueet, joita ovat energia, rakennukset, liikenne, vesi ja jäte, 
sosiaaliset seikat, ekologisuus ja ympäristö, kaupunkirakenne ja hallin-
to sekä rahoitus40. 

Kestävän kaupunginosan rakentamisella on positiivinen vaikutus 
koko kaupunkiin. Kestävä kaupunginosa voi saada sekä kaupungin 
talouden että väestömäärän nousuun. Kaupungista tulee houkutte-
leva myös mahdollisille uusille asukkaille. Kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät kyseisellä alueella ja koko kaupungissa. Kaupungin imago 
paranee. Kaikki nämä seikat yhdessä voivat luoda kaupungille ympä-
ristöystävällistä kasvua41.

Tutkimus eurooppalaisista ympäristöystävällisistä asuinalueista 
antaa arvokkaita oppeja siitä, kuinka luoda kestävä kaupunginosa ja 
edistää kaupungin ympäristöystävällistä kasvua. Tutkimuksessa tutkit-
tujen kestävien kehityshankkeiden alueiden hyvät toimintatavat ovat 
esimerkkejä sellaisista toimenpiteistä ja teknologioista,  joiden ansios-
ta kaupungit ovat tavoittaneet alueelle asetetut kestävyystavoitteet. 
Näitä toimintatapoja voidaan käyttää Turun kestävien kaupunginosien 
suunnittelussa ja rakentamisessa sekä koko kaupungin kestävän kas-
vun tukemisessa42.
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Turun alue on yksi Suomen kasvavista kaupunkiseuduista. Alue on 
kasvanut viime vuosikymmenten aikana. Viime vuosina myös kau-

pungin keskustassa väestö on alkanut kasvaa aiempaa nopeammin, 
ja Turun kaupungin asukasluku ylitti 180 000 asukkaan rajan vuoden 
2012 lopulla. Noin 40 prosenttia Turun väestöstä asuu kaupungin kes-
kustassa, jossa matkoja voi hyvin taittaa kävellen ja pyöräillen. Noin 40 
prosenttia asukkaista asuu lähiöissä, joihin pääsee hyvin julkisen liiken-
teen kulkuneuvoilla korkean asukastiheyden takia. Pieniä kotitalouksia 
on jo nyt varsin paljon, ja määrä jatkaa nousuaan tulevaisuudessakin21. 
Vuonna 2011 noin puolet Turun asukkaista asui yksin, ja noin 25 pro-
senttia kotitalouksista oli kahden ihmisen talouksia.

4 Turusta kestävän 
kehityksen kaupunki

Kaupunkialueen laajeneminen Turussa 1980–2005

Turku nyt ja tulevaisuudessa

Turun kaupunkirakenne on laajentunut 1980-luvulta lähtien kau-
pungin laitamilla oleville koskemattomille viheralueille. Vuonna 
2011 noin 39 prosenttia asukkaista asui alueilla, joiden väestöntihe-
ys oli vähemmän kuin 20 asukasta hehtaaria kohden. Estääkseen vä-
estön siirtymisen keskikaupungilta naapurikuntiin ja laajentaakseen 
veropohjaansa Turun kaupunki on kaavoittanut omakotitalotontte-
ja ja myöntänyt rakennuslupia harvaan asutuille alueille. Vuosina 
1990–2011 kaavoitettujen alueiden ulkopuolelle myönnettyjen ra-
kennuslupien määrä kasvoi 12 prosenttia (4 290 asukkaasta 4 792 
asukkaaseen).

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys keskittyvät kaupunkialueisiin ei-
vätkä erillisiin kaupunkeihin ja kuntiin. Turun seutukunnan 14 kuntaa 
edustavat monikeskustaista rakennetta. Kaupunkimainen ydinalue 
ulottuu lännen Naantalista idän Kaarinaan. Turun kaupungin keskus-
ta jää alueen keskelle. Turun kaupunkia on suunniteltu ja rakennettu 
1950-luvulta lähtien yksikeskustaisena kaupunkina, jossa on kuiten-
kin itseriittoisia kaupunginosia (taajaan asutut asuinalueet, riittävät 
paikalliset palvelut, julkinen liikenne).

Suurin ero nykyisessä suunnittelussa on se, että kaupunginosista 
rakennetaan aiempaa itsenäisempiä alueita, joissa on erilaisia toimin-
toja: työpaikkoja löytyy myös asuinalueilta. Erilaiset käyttötarkoituk-
set voidaan nähdä yhtenä kestävän kaupunginosasuunnittelun uute-
na elementtinä. 

Kaupungin keskustan eloisuuden vahvistaminen on nähty yhdeksi 
keskeiseksi keinoksi, jolla estetään kaupunkialueen laajeneminen. Kau-
punkikeskustan kehittämisessä painopiste on ollut 1990-luvulta lähtien 
väestön ja työpaikkojen lisäämisessä. Tämä kehitys on suosinut erillisiä 
alueita, joissa on helppo liikkua ja joilla on jokaisella oma ilmapiirin-
sä. Tavoite on tehdä keskeisestä kauppakeskustasta entistä houkutte-
levampi ja elävämpi kaikkina vuodenaikoina kellon ympäri. Uudistus 
on kohdistettu kaupungin keskustaan yhtä lailla kuin sitä ympäröiviin 
jättömaihin, jotka on helppo saavuttaa kävellen, pyöräillen tai julkisella 
liikenteellä. Entisistä teollisuusrakennuksista on tehty toimistoja, kult-
tuuritiloja ja asuntoja. Hyvä esimerkki tästä ovat entiset telakka-alueet 
Aurajoen rannalla. Siellä alkoivat 1990-luvulla uudistukset, joiden pitäi-
si valmistua vuoteen 2025 mennessä. Kakolan entisestä vankila-aluees-
ta sekä uudenaikaisesta puukaupungista Linnanfältistä tehdään tulevi-
na vuosina monien käyttötarkoitusten kaupunginosia, joissa pitäisi olla 
1 800 asukasta vuoteen 2025 mennessä. 

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 tavoitteeksi on asetet-
tu monikeskustainen malli, jossa on vahva kaupunkimainen ydinalue.

Noin 65 prosenttia Turun väestöstä asuu alueilla, joista keskustaan 
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Kävely Pyöräily Joukko-
liikenne

Auto

Turun väestön keskittyminen 2010

Turun työpaikkojen keskittyminen 2009 

Eri liikennemuotojen käyttäminen 
mmvalikoiduissa suomalaisissa kaupungeissa

on enintään kuusi kilometriä. Näille alueille pääsee hyvin kävellen, 
pyöräillen tai julkisella liikenteellä. Matkaa kaupungin keskustaan 
on enintään kuusi kilometriä. Noin 55 prosenttia Turun työpaikoista 
(n=95 000) sijaitsee kaupungin keskustassa. 

Liikkumismallit seuraavat kaupunkimuodon tiheyttä. Suurten suo-
malaisten kaupunkien vertailu osoittaa, että Turussa kävellään enem-
män kuin muissa kaupungeissa. Vuonna 2008 kaikista matkoista 30 
prosenttia käveltiin, 13 prosenttia pyöräiltiin ja 9 prosenttia matkus-
tettiin julkisella liikenteellä. Viime vuosien aikana julkisen liikenteen 
matkojen määrä on noussut. Vuonna 2012 julkista liikennettä käytet-
tiin yli 21 miljoonaa kertaa, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin edel-
tävänä vuonna. Samalla automatkat ovat lisääntyneet vielä enemmän. 
Vuonna 2008 Turun automatkojen määrä oli toiseksi suurin Helsingin 
jälkeen (47 prosenttia)22. 

Vuodesta 2000 lähtien autojen omistaminen ja autoilu on Turussa li-
sääntynyt väestöä nopeammin. Vuonna 2010 autottomat kotitaloudet 
olivat keskittyneet kävely- ja pyöräilyalueille alle kolmen kilometrin pää-
hän kaupungin kauppakeskustasta sekä alueille, joissa on paljon julkista 
liikennettä. Kahden tai useamman auton kotitaloudet, olivat keskitty-
neet alueille, jotka ovat yksityisautoilun ja julkisen liikenteen varassa23.
Eri liikennevälineiden käyttäminen vaihtelee liikkumisalueittain. Vuoden 
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Autonomistus v2010
Valkoisella autottomat, mustalla 2+ autoa alueet (>30% talouksista)

• 100
• 50

• 30

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30

Pääkatu/tie

Turun rajaviiva

Liikennevälineiden käytön jakautuminen 2008

2008 tilastot osoittavat, että 37 prosenttia kaikista matkoista kävellään alu-
eilla, joissa on helppo päästä kaikkialle kävellen. Sen sijaan yksityisautoilua 
edellyttävillä alueilla 65 prosenttia matkoista tehtiin autoilla. Harvaan asu-
tuilla alueilla jopa 86 prosenttia kaikista matkoista oli automatkoja24.

Nykyiset ratkaisut hyödyntävät pääosin jo olemassa olevaa kaupun-
kirakennetta ja infrastruktuuria. Uudet asukkaat, työpaikat ja palvelut, 
ovat sijoittuneet alueille, joihin on helppo päästä kävellen, pyöräillen 
tai julkisella liikenteellä. Ainakin osittain keskusta-alueen ja sen ym-
päristön kehitys on kasvattanut väestömäärää kaupungin keskusta-
alueilla 1990-luvulta lähtien. 

Turussa ei ole vielä erityisiä, ympäristöystävällisiä asuinalueita. Vii-
me vuosien aikana on rakennettu muutama passiivi- ja nollaener-
giaomakotitalo. Kaupunki on kuitenkin lisännyt uusiutuvan ener-
gian käyttöä, esimerkiksi 37 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan 
uusiutuvista energianlähteistä. Hukkalämpöä käytetään kaukolämmön
ja -kylmän tuotannossa25 sekä muissa ratkaisuissa. Esimerkiksi Impi-
vaaran uimahallin hukkalämmöllä jäähdytetään läheistä hiihtolatua. 
Kerrostaloalueet on liitetty kaukolämpöön, mutta monipuolisia ener-
gianlähteitä käytetään erityisesti omakotitaloissa. Vuoden 2020 ener-
giatavoite on, että vähintään 50 prosenttia kaikesta Turku Energian 
myymästä energiasta on tuotettu uusiutuvista energianlähteistä.

Tulevaisuuden näkymät
Tulevaisuuden päätavoite on suunnitella Turkuun houkuttelevia, kau-
punkimaisia ja kestäviä kaupunginosia ja samalla estää kaupungin 
holtiton laajentuminen. Kaupunkirakenteen yhtenäistämisen myötä 
syntyy monipuolisia kaupunginosia. Nämä alueet ovat houkuttelevia 
asuinpaikkoja, joissa palvelut ovat kävely- ja pyöräilymatkan päässä. 
Tiiviit ja eloisat kaupunkimaiset alueet näyttävät vetoavan sekä asuk-
kaisiin että yrityksiin. Turun yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti26 
yli 85 prosenttia uusista ja rakennetuista alueista on helposti tavoitet-
tavissa kävellen, pyöräillen tai julkisella liikenteellä. Tulevaisuudessa-
kin rakennetaan myös pieniä, yksityisautoilun varassa olevia asuin-
alueita koskemattomille viheralueille, jotta voidaan vastata erilaisiin 
asuntotarpeisiin ja ottaa huomioon asukkaiden erilaiset mieltymykset.

Turun kaupungissa halutaan edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä. Vuoteen 2035 mennessä pyöräilymatkojen oletetaan lisään-
tyvän vähintään 50 prosenttia asukasta kohden vuoden 2006 tasosta. 
Käveltyjen matkojen määrän odotetaan pysyvän vähintään vuoden 
2006 tasolla. Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa vuosiksi 2009–2013 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittaisten julkisen liikenteen 
matkojen määrän ennustetaan nousevan ainakin kaksi prosenttia vuo-
teen 2030 mennessä. 
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Ilmasto- ja ympäristöohjelman 2009–2013 tavoitteet ovat erittäin 
kunnianhimoisia, esimerkiksi liikenteen osalta. Tavoitteita ei saavu-
teta ilman innovaatioita tai suuria muutoksia liikennepolitiikassa. Ta-
voitteena on vähentää autoilun osuus 47 prosentista 33 prosenttiin. 
Henkilöautoilun osuutta liikkumisessa aiotaan vähentää kehitteillä 
olevassa Turun vuoden 2035 yleiskaavassa27. Tavoite on saavuttaa 
liikennevälineiden käyttötavoitteet, jotka on määritelty Turun kau-
punkialueen rakennemallissa 2035: yksityisautoilun osuuden tulisi 
vähetä 2,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2035 mennessä. Jopa tämä on 
kunnianhimoinen tavoite, sillä suuri osa nyt kaavoitetusta maasta on 
nykyisten kävely- ja pyöräilyreittien ulottumattomissa. Tulevaisuuden 
näkymä on lähes autoton kaupunkirakenne. 

Yhtenäinen kaupunkirakenne vähentää liikennettä, erityisesti autoilua, 
koska päiväkodit, koulut, ruokakaupat ja muut palvelut ovat kävelyetäi-
syydellä. Yhtenäinen kaupunkirakenne pitää infrastruktuurin, julkisen 
liikenteen ja paikallisten palveluiden kustannukset kohtuullisina, mikä 
edistää taloudellisesti kestävää kehitystä. Yhtenäinen kaupunkirakenne 
merkitsee myös sitä, että eri sukupolvet asuvat lähekkäin, mikä parantaa 
ikääntyvän väestön elinoloja. Myös hyvä joukkoliikenneverkosto palvelee 
ikääntyviä. Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä nousee 
33 290 asukkaasta (18,6 prosenttia väestöstä vuoden 2011 lopussa) noin 

47 000 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Väestöennusteen mukaan 
yli 85-vuotiaiden määrä nousee vielä nopeammin, 4 638 asukkaasta 
vuonna 2011 noin 10 300 vuoteen 2035 mennessä28. 

Vanhoista ja uusista 
asuinalueista ekologisia

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi Turun on uudistet-
tava vanhoja asuinalueitaan ekologisiksi. Kehitettäviä alueita ovat 
mm. Vähäheikkilän alikäytetty entinen sotilasalue, jättömaat Itä-
harjussa ja Latokarissa sekä 1960–1980-luvuilla rakennetut lähiöt. 
Lähiöiden rakennukset eivät pysty vastaamaan nykyaikaisiin ener-
giatehokkuusvaatimuksiin. Jatkossa tulee myös ratkaistavaksi, ke-
hitetäänkö vanhoja alueita nykyrakennustekniikkaa kestävämmällä 
tavalla, ja miten kestävää kehitystä tukevat konseptit vastaavat pa-
remmin tärkeiden sidosryhmien odotuksia.

Ekologiset kaupunginosat 
kasvun vetureina

Kansainvälisesti on todettu, että kestävän kasvun tärkein edistäjä ovat 
kestävät kaupunginosat. Ne lisäävät kaupungin houkuttelevuutta, vä-
kilukua ja talouskasvua29. Ympäristöystävällinen mielikuva houkutte-
lee investointeja innovaatioiden kehittämiseen. Ympäristöstrategioi-
den toteuttaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa. Kaupungeista 
on jo nyt tullut ympäristöystävällisen talouden laboratorioita, joissa 
oppiminen ja kokemukset saavat aikaan uusia innovaatioita, synnyttä-
vät uusia ideoita ja prosesseja sekä edistävät asiantuntijaklustereiden 
kasvua. Nämä taas edistävät ja laskevat uusien teknologioiden hinto-
ja. Kaupunkialueet tuottavat jo nyt kymmenen kertaa enemmän uu-
siutuvan teknologian patentteja kuin maaseutu30. 

Perustason teknologia- ja maankäyttöuudistusten lisäksi Turun kau-
pungin päätavoitteisiin kuuluu luoda miellyttävä ympäristö kaiken ikäi-
sille ihmisille, löytää uusia tapoja tarjota kohtuuhintaista asumista ja 
tuoda julkiset ja yksityiset palvelut kävely- tai pyöräilymatkan päähän. 

Turussa Skanssin ja Linnakaupungin alueet ovat esimerkkihankkei-
ta kestävälle kaupunginosasuunnittelulle. Tavoitteena on kehittää ja 
rakentaa näistä kaupunginosista kansainvälisesti tunnettuja kestävän 
kaupunkikehityksen lippulaivoja.
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5 Kestävän kehityksen 
asuin- ja työympäristöt

Turun kaupunki haluaa saavuttaa sekä kaupungin omat että Suo-
men hallituksen ympäristöohjelmissa asetetut kestävyystavoit-

teet. Teknologiat ovat yksi keskeinen keino kestävän kehityksen ja hy-
vän elämänlaadun varmistamisessa.

Suunnittelu ja hallinto

Suomessa yhdyskuntasuunnittelu on jaettu kolmeen hierarkkiseen vai-
heeseen. Alueellisesta suunnittelusta vastaa Turun alueella Varsinais-
Suomen liitto. Kunnat ovat vastuussa yleiskaavasta ja yksityiskohtaisesta 
kaupunkisuunnittelusta. Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien ja asukkaiden 
kanssa kaikissa vaiheissa varmistaa, että palveluiden ja teknisten ratkai-
sujen lisäksi parannetaan myös yksilöiden hyvinvointia.

Alueen tavoitteet vaikuttavat teknisten ratkaisujen valintaan 
suunnitteluprosessin aikana. Yhteisistä tavoitteista, toimista ja val-
vonnasta sopiminen on onnistumisen kannalta olennaista. Kaupun-
gin viranomaisten ja päättäjien sekä sidosryhmien on hyväksyttävä 
tavoitteet. Parhaat tulokset saavutetaan, kun tavoitteet ohjaavat 
suunnittelua kaikissa vaiheissa. Kaupungin yleissuunnitelma ja kaa-
voitus ei välttämättä ratkaise kaikkia ongelmia, jolloin tarvitaan 
erillisiä sopimuksia. 

Teknologiat ja innovaatiot

Tekniikkaa hyödynnetään yleensä varsin riittävästi kaupunki- ja alue-
tasolla. Seututasolla on pystyttävä integroimaan osakokonaisuuksista 
ratkaisuja, jotka ovat yhteensopivia kaupungin strategisten tavoittei-
den ja seudun toiminnallisten tavoitteiden kanssa.

Taloudelliset rajoitteet ovat toinen haaste. Yksityisten yritysten hyö-
dyntäminen palveluntarjoajina voi helpottaa kunnan kustannuspai-
neita ja lisätä kilpailukykyä.

Lisäksi haasteena on vastata asukkaiden odotuksiin hyvistä elinolo-
suhteista. Suomen rakennusinsinöörien liiton julkaiseman ROTI 2013 
-raportin mukaan (Lähde:http://www.roti.fi /) teknologia ja automaatio 
olivat vähiten tärkeitä tekijöitä hyvien elinolosuhteiden määrittämi-

sessä (Lähde:www.roti.fi ). Myös ekologisuus eli pieni hiilijalanjälki oli 
listan häntäpäässä. Tutkimuksessa oli mukana mm. Turun kaupunki-
alueiden asukkaita. 

Innovaatioihin ei aina liity teknologiaa tai hallintoa. Se tarkoittaa 
myös uusia tapoja yhteistyöhön ja yhteistoimintaan, esimerkiksi sidos-
ryhmien tiivistä osallistamista ja heidän ottamistaan mukaan viestin-
täprosessiin heti alusta alkaen.

Itsenäisistä teknologioista kohti integroituja ratkaisuja
Älykäs infrastruktuuri vastaa asukkaiden tarpeisiin sekä mahdollistaa te-
hokkaat ja toimivat palvelut. Eri teknologioista pitäisi yhdistää älykkäitä 
ja yhtenäisiä kokonaisuuksia älykkään kaupunginosan toteuttamiseksi. 

Toteuttamiskelpoiset teknologiaratkaisut on tunnistettava ja niiden 
vaatimukset on integroitava nykypäivän aluesuunnitteluun. Nykypäi-
vän uraauurtavien ratkaisujen lisäksi on tärkeää tunnistaa tulevaisuu-
den teknologiat. Määriteltyjen standardien ja avointen käyttöliittymien 
kautta eri toimittajien teknologiat on helppo integroida. Korkeatasoi-
nen automaatio on edellytys sille, että järjestelmien välisestä viestin-
nästä saataisiin kaikki irti. Erityisesti Skanssin ja Linnakaupungin tapa-
uksessa on tärkeä löytää teknologioita, joita on mahdollista käyttää 
myös vanhoissa kaupunginosissa.

Uusia toiminta-, rahoitus- ja liiketoimintamalleja
Kaupunginosan kehittämisessä on mukana useita sidosryhmiä, ja näis-
tä jokaisella on omat tavoitteensa. Eri tahojen tavoitteet ovat usein 
ristiriidassa keskenään. Uudet rahoitus- ja toimintamallit voivat tuot-
taa kilpailukykyisiä toteutusmalleja jotka myös ratkaisevat tavoitteiden 
ristiriitaisuuksia.0

Usein kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen investointikulut 
ovat korkeat, mutta elinkaarikustannukset kompensoivat alkukustan-
nukset. Infrastruktuuri-investoinneissa investoija on usein eri taho 
kuin käyttäjä. Silloin on vaikeaa tasoittaa kestävyyden edut ja kustan-
nukset sidosryhmien kesken. On olemassa rahoitus- ja liiketoiminta-
malleja, jotka tasaavat kustannuksia ja hyötyjä investoijan ja käyttäjän 
välillä. Parhaiden mahdollisten rahoitus-, liiketoiminta- ja toiminta-
mallien löytäminen on välttämätöntä ympäristöystävällisten kaupun-
ginosien toteuttamiselle.
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Uusia yhteistyön muotoja
Euroopan maissa, erityisesti Pohjois-Euroopassa, asukkaiden osallistu-
misella kaupunkisuunnitteluun on pitkät perinteet lainsäädännöllisten 
ja virallisten menettelyjen kautta. Viime vuosikymmeninä kaupunki-
laisten ja muiden sidosryhmien rooli on muuttunut aktiivisemmaksi. 
Asukkaiden motiivina on huoli omasta elinympäristöistä ja globaaleis-
ta ympäristöistä. Myös uudenlainen kansalaisaktivismi ja kehittynyt 
viestintäteknologia vaikuttavat. Hallinnossa taas nähdään aktiivisem-
man yhteistyön olevan arvokasta, koska sen avulla voidaan parantaa 
suunnittelun lopputulosta. Enää yhteistyötä ei pidetä pakollisena pai-
nolastina, joka vaatii työaikaa ja tuottaa ongelmia.

Kaupunkisuunnitteluhankkeiden tavoitteet ja ratkaisut ovat yhä 
kunnianhimoisempia ja monitahoisempia. Myös hallinnon ja sidosryh-

mien odotukset hankkeiden lopputuloksen eduista kasvavat. Korkea-
laatuisille kaupunkisuunnitteluhankkeille on eduksi saada mukaan eri 
alojen asiantuntijoita ja osaajia. 

Onnistuneet ympäristöystävälliset kaupunginosahankkeet 
osoittavat, että nykyaikainen kaupunki- ja aluesuunnittelu muo-
toutuu yhdessä sidosryhmien kanssa ja perustuu useisiin erilaisiin 
resursseihin ja osaamisiin.[1] Yhteistyö on tärkeä osa hankkeita. 
Tietoa jaetaan ja luodaan vuorovaikutuksessa. Onnistunut kau-
punkisuunnittelu ja toteutus saavat hankkeeseen mukaan oikeita 
sidosryhmiä, luovuutta ja osaamista. Parhaimmillaan yhteistyö on 
jatkuvaa ja pitkäkestoista. Esimerkiksi rakentajat osallistuvat rat-
kaisujen kehittämiseen, mikä lisää rakennuksen elinkaaren kan-
nattavuuteen. 

Wiener Linien
Wienissä julkisen liikenteen palveluntarjoaja Wiener Linien hallin-
noi ja liikennöi viittä metrolinjaa, 28:aa raitiovaunulinjaa ja 90:ää 
bussilinjaa31. Wiener Linienin rahoitusmalli perustuu kolmeen ra-
hoitusosaan ja näin osallistaa kaikki asianosaiset sidosryhmät:

1. Taloudellinen kulukorvaus: Kiinteät henkilöstö- ja huolto-
 kulut. Wienin kaupunki rahoittaa 100 prosenttia kuluista.

2. Pääoman tarjonta: Kaikki investoinnit paitsi uusien metro-
 linjojen rakentaminen, vuosikorko on +1,5 %, 100 prosenttia 
 kuluista rahoitetaan Wienin kaupungin kautta.

3. Sijoitus metron rakentamiseen: Voidaan antaa vain metron 
 uudisrakentamiselle. Itävallan valtio rahoittaa 50 prosenttia
 ja  Wienin kaupunki toiset 50 prosenttia.

Kulturforum Berlin
Kun kyse on kilpailevista intresseistä, maksu voi perustua tulok-
seen ja suoritukseen eikä toimitukseen. Kulturforum Berlinin 
täytyi kipeästi uudistaa tekninen laitteistonsa, mutta tähän ei 
ollut myönnetty lainkaan rahaa kyseiselle ajanjaksolle. Siemens 
Financial Services pystyi tarjoamaan energiansäästösopimuksen 
(EPC, Energy Performance Contracting), jolla rahoitettiin tarvit-
tavat investoinnit vaikuttamatta budjettiin: Siemens takasi vuo-
sittaisen 30 prosentin energiansäästön. Rakennuksen parantu-
nut energiatehokkuus ja taatut säästöt maksavat lainan takaisin 
määrätyssä ajassa rasittamatta julkisia varoja. 

Esimerkkejä muista kaupungeista
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6 Skanssi ja Linnakaupunki

Skanssia ja Linnakaupunkia kehitetään monipuolisiksi, kestävän ke-
hityksen kaupunginosiksi, joissa asutaan, tehdään töitä ja joista 

löytyy kunnan palveluita. Alueet ovat hyvin erilaisia, mutta molemmis-
sa tavoitellaan kestävien infrastruktuuriratkaisujen ja -teknologioiden 
soveltamista kaupunkirakenteeseen.

Skanssi ja Linnakaupunki – 
kaksi esimerkkihanketta

Skanssin alueen on 85,5 hehtaaria, josta pääosa on nyt viheraluet-
ta. Se sijaitsee kahden metsäisen mäen ja kahden päätien, Helsingin 
moottoritien ja seututien 110, välissä. Etäisyys Skanssista kaupungin 
keskustaan on noin neljä kilometriä. Asuinalueen rakentamisen en-
simmäinen vaihe alkoi vuonna 2011. 

Tavoitteena on, että Skanssissa asuu vuoteen 2035 mennessä 8 000 
asukasta. Se olisi tarpeeksi ylläpitämään alueella hyvät julkisen liiken-
teen yhteydet. Nykyisessä Skanssin yleiskaavassa on huomioitu vain 
2 500 asukasta, joten kaavaan tarvitaan muutoksia. Lisäksi myös pai-
koittain hankala maaperä vaikuttaa yleiskaavoitukseen.

Skanssin mielikuvatavoite on kestävä, innovatiivinen ja uudenaikai-
nen asuinalue, jossa asuu erilaisia asukasryhmiä monenlaisine odo-
tuksineen ja vaatimuksineen. Skanssissa työpaikat keskittyvät paikal-
lisiin palveluihin, kotona tehtäviin töihin sekä mikroyritystoimintaan. 

Skanssista tulee ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 
kaupunginosa. Älykkäästi rakennettavassa ympäristössä yhdistyvät tie-
to- ja viestintäteknologian mahdollisuudet, kestävät energia- ja liikenne-
ratkaisut, uudet palvelut ja toimiva kaupunkirakenne. Kaupunkisuunnit-
telu ja arkkitehtuuri tukevat mielikuvatavoitteita. Yksityiskohtaisemmat 
tavoitteet on luotu seuraaville teemoille: aikataulu, alueelliset seikat, 
ekologisuus, kaupunkikuva, liikenne, rakennukset, talous ja viestintä. 
Skanssin pitäisi aikataulun mukaan olla valmis vuonna 2030.

Vuonna 2009 uusi kauppakeskus Skanssi aloitti toimintansa. Se tar-
joaa suurimman osan alueen kaupallisista palveluista. Kauppakeskuk-
sella on kultatason LEED-sertifi kaatti. Sillä on myös käynnissä aurinko-
voimahanke. Kauppakeskus suunnittelee laajentumista.

Linnakaupungin alue on 2,7 km2. Se sijaitsee 2–3 kilometrin päässä 
kaupungin keskustasta, lähellä Turun keskiaikaista linnaa. Se on suu-
rimmaksi osaksi käyttämätöntä tai hylättyä teollisuusaluetta. Infra-
struktuuri on jo valmiina, myös kaukolämpö ja tavaraliikenne. 

Hylättyjen tai alikäytettyjen teollisuus- ja rautatiealueiden maape-
rä vaatii mittavia toimenpiteitä ennen asunto-, toimisto- tai toimiti-
larakentamista. Alueelle voidaan rakentaa vuoteen 2035 mennessä 
asuntoja 10 000–15 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000. Linnakau-

pungista on tulevaisuudessa erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet 
kaupunkiin, kun pikaraitiotie satamasta kaupunkiin rakennetaan yleis-
kaavan mukaisesti. 

Linnakaupungista tulee eloisa ja innovatiivinen alue, joka edustaa 
tulevaisuuden kaupunki- ja elinkeinoelämää. Alue on vielä suunnitte-
luasteella. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan vuonna 2013. Linnakau-
pungin alueen arvioidaan valmistuvan 2035 tietämillä.

Linnakaupungin yleiskaavaan kuuluu yleisiä säännöksiä, joissa kuva-
taan kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen toteuttamista yksityis-
kohtaisen kaupunkisuunnitelman mukaisesti. Määräysten mukaan mm. 
rakennusten katoilla ja julkisivuilla on oltava aurinkopaneelit, rakennuk-
sissa on oltava keskitetty jätteenkäsittelyjärjestelmä, viherkatot jne. 

Tilanne ja tavoitteet

Linnakaupungin yleiskaava hyväksyttiin helmikuussa 2012. Maankäy-
tön periaatteita ja yleiskaavan määräyksiä on noudatettava kaikissa 
tulevissa suunnitteluvaiheissa. Tavoitteena on yhdistää Linnakaupun-
gin alue tiiviimmin keskustaan, kehittää houkutteleva elin- ja työym-
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päristö sekä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Yleiskaavaan 
sisältyvät viherkatot rakennuksille, vaihtoehtoisen energian käyttö ja 
keskitetty jätteenkäsittelyjärjestelmä. Vähintään 50 prosenttia parkki-
paikoista tehdään maan tai viherpihojen alle. 

Skanssin ja Linnakaupungin alueiden kestävyysteemat ovat:
• Älykäs rakennettu ympäristö, sähköisten palvelujen kehittäminen 
• Aluekokonaisuuden älykkäät energiaratkaisut 
• Ympäristöystävälliset liikenneratkaisut 
• Rakennussuunnittelu: Koerakentamiskohteet, Rakennusmateriaalit 
• Työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen alueelle 
• Vesien hallinta osaksi kaupunkimiljöötä (hulevesi ja pohjavesi) 
• Virkistysalueiden korostaminen, ympäristörakentamisen prosentti-

periaate 
• Monipuolinen kaupunkirakenne 
• Jätehuollon kehittäminen / uudet jätehuoltoratkaisut 
• Aktiivinen kaavatalousnäkökulma 

Kaupunkien ja kaupunginosien 
kehitys mitattavaksi

Mittaaminen ja valvominen ovat tärkeä osa jatkuvaa kehittämisestä. 
Ratkaisujen ja tulosten arvioimiseen tarvitaan suorituskykymittareita 
(Key Performance Indicators, KPI). Kokonaiskuvan muodostaminen 
vaativan kaupunkisuunnittelun onnistumisesta edellyttää laadullisia 
ja määrällisiä mittareita. Oleellista on keskittyä tärkeimpiin mittarei-
hin. Kaupunginvaltuuston on hyväksyttävä se, että valitut mittarit 
ovat oleellisia. Kaupunkitason hallintakeskuksesta voidaan valvoa 
kaupunkia tai kaupunginosaa ja lähettää kaupungin hallinnolle ta-
saisin väliajoin seurantatietoa. Tätä tietoa voidaan käyttää kyseisen 
alueen ja valittujen ratkaisujen kehittämiseen.

Skanssin ja Linnakaupungin kestävien kaupunginosien suorituskyky-
mittareiden määrittämiseksi analysoitiin kymmentä vertailukohdetta. Ar-
viointi perustui seitsemään kestävyyskategoriaan: energia, rakennukset, 
liikenne, jäte ja vesi, sosiaaliset seikat, toimijat ja ympäristöystävälliset 
käytännöt sekä kaupunkitason haasteet. Näihin kategorioihin kuului 23 
laadullista kestävyysmittaria ja kyseistä mittaria kuvaileva kriteeristö. 

Mittarit perustuivat pääosin Green City Index -ympäristöystäväl-
lisyysindeksiin, jonka Economist Intelligence Unit -tutkimusyhtiö ja 
Siemens toteuttivat eurooppalaisten suurkaupunkien ympäristövai-
kutusten arvioimiseksi. Mittaristoon vaikuttivat myös muista kes-
tävistä kaupunginosista tehdyt selvitykset sekä Turun kaupungin ja 
Siemensin yhteistyöhankkeen tavoitteet. Vertailualueiden arviointi 
toteutettiin pääosin tutkimalla virallisista lähteistä julkisesti saatavil-

la olevaa tietoa, kuten julkaistuja projektiraportteja, kaupungin vi-
ranomaisten tuottamaa tietoa ja kehitysprojekteissa mukana olleilta 
henkilöiltä saatua tietoa. Lisäksi taustamateriaaliin kuului myös ver-
tailukaupunginosia käsitteleviä raportteja ja artikkeleja sekä kaupun-
kien ja projektien Internet-sivuja.

Skanssin ja Linnakaupungin kaupunginosien suorituskykymittarit 
valittiin vertailualueiden kestävyysmittareiden analyysin perusteella.

Skanssin ja Linnakaupungin suorituskykymittarit, joiden avulla mi-
tataan aleen tavoitteiden saavuttamista:
• Asukasluku
• Alueella käytetyn ja tuotetun energian määrä
• Liikenteen osuus ja liikennevälineiden käyttöprosentit
• Alueen innovatiiviset, älykkäät palvelut
• Alueen imago
• Suunnittelutoiminnan yhteisöllisyys

Tutkimus kestävistä 
kaupunkialueista

Kestävyysmittarit

Mittareiden 
luominen 
Skanssille ja 
Linnakaupungille

Vaikutus kaavoitus-
politiikkaan
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Kestävän kaupunginosakehityksen metodologia perustuu suun-
nittelukehykseen, joka esiteltiin luvussa 3. Ratkaisut valittiin 

ja asetettiin tärkeysjärjestykseen kolmivaiheisessa prosessissa. Rat-
kaisut ovat tulos Turun kaupungin ja Siemensin yhteisistä työpa-
joista. Skanssille ja Linnakaupungille määriteltiin värikoodatut nk. 
heat map -kartat. Ne olivat pohja haastatteluille ja keskusteluille, 
joiden perusteella luotiin lista mahdollisista ratkaisuista. Listan 
ratkaisut taas asetettiin tärkeysjärjestykseen sen mukaan, mitä ne 
tuovat alueelle.

Korkeimmat yhteensopivuuspisteet saaneet, eri infrastruktuurialu-
een ratkaisut (energia, rakennukset, vesi, liikenne, älykkäät palvelut ja 

7 Kaupunginosiin 
sopivat ratkaisut

sosiaaliset seikat) asetettiin tärkeysjärjestykseen. Taulukko kuvaa tär-
keimpiä tekijöitä kestävän kaupunginosan kehittämisessä.

Energiainfrastruktuurin olennainen kysymys oli se, miten voidaan 
toteuttaa kohtuullisen hintainen energiantarjonta kestävästi energia-
markkinoiden muuttuessa. Turun kaupunki ja Siemens päätyivät vii-
teen ratkaisuun, joiden avulla Linnakaupunki ja Skanssi voivat käsitellä 
tulevaisuuden haasteita kokonaisvaltaisesti: ympäristöystävällisestä 
energiantuotannosta älykkäisiin varastointiratkaisuihin ja automa-
tisoituun jakeluun. Kun energiaa tuotetaan tehokkaasti ja käytetään 
säästeliäästi, energianjakelusta tulee kestävämpää, edullisempaa ja 
luotettavampaa.

Ratkaisut Vaatimukset Sidosryhmä Vaikutusalue Edut

Rakennukset
• Älykkäät rakennukset
• Standardoitu automaatio
• Standardoidut turva-
 järjestelmät
• Säätietoja hyödyntävä 
 ennakoiva automaatio

• Innovatiivinen
• Kestävä
• Luotettava
• Monipuolinen
• Kustannustehokas
• Turvallinen

• Asukkaat
• Kiinteistönomistajat
• Kaupungin hallinto

Ratkaisut keskittyvät
• energiankulutuksen 
 optimointiin
• turvallisuustarpeisiin
• automatisoituihin 
 rakennuksiin ja järjestelmiin

• Lisääntynyt mukavuus ja 
 turvallisuus
• Energiansäästö
• Älykkäät palvelut yritysten ja 
asukkaiden houkuttelijana

Energia
• Hajautettu energianhallinta
• Jakelun automaatio
• Sähkön varastointi
• Aurinkopaneelit
• Viestintäverkoston 
 infrastruktuuri

• Innovatiivinen
• Kestävä
• Luotettava
• Monipuolinen
• Kustannustehokas
• Turvallinen

• Asukkaat
• Palveluntarjoajayritykset
• Kaupungin hallinto

Ratkaisut keskittyvät
• Energiankulutukseen
• Energiantuotantoon
• Energian varastointiin
• Energian jakeluun

• Uusinta teknologiaa 
 hyödyntävä viestintäverkosto
• Optimoitu energiankäyttö
• Pienemmät 
 hiilidioksidipäästöt
• Uusi energiantuotannon ja 
 -jakelun liiketoimintamalli
• Pienempi riippuvuus 
 fossiilisista polttoaineista

Vesi
• Innovatiivinen
• Kestävä
• Luotettava
• Kustannustehokas
• Turvallinen

• Asukkaat
• Palveluntarjoajayritykset
• Kaupungin hallinto

Ratkaisu keskittyy
• Vedenkäsittelyyn
• Vedenpuhdistukseen

• Vedenkulutuksessa 
 säästetään makeaa vettä

Liikkuvuus
• Polkupyörien yhteiskäyttö
• Autojen yhteiskäyttö
• Sähköautojen pysäköinti- ja 
 latauspisteet
• Sähkölinja-autot
• Matkaketjut
• Integroitu liikennealusta 
 (Integrated mobility 
 platform, IMP)

• Esteetön
• Tehokas
• Mukava
• Turvallinen
• Kestävä
• Sopii kaikenikäisille
• Innovatiivinen

• Asukkaat
• Muut matkustajat
• Käyttäjät
• Kaupungin hallinto

Ratkaisut keskittyvät
• Alueen sisällä liikkumiseen
• Kaupungin keskustaan 
 suuntautuvaan liikenteeseen
• Alueelle ja sieltä pois 
 suuntautuvaan liikenteeseen

• Liikenneratkaisujen ja 
 integroidun liikennealustan 
 avulla voidaan saavuttaa 
 68 prosentin hiilidioksidi-
 säästöt nykyisestä tasosta 
 vuoteen 2035 mennessä32.

Sosiaaliset seikat
• Social living lab -tutkimustapa
• Green Building Monitor 
 -tietojärjestelmä
• Yhteiset saunat
• Torit
• Liikenneopas
• Tuetun asumisen palvelut
• Monitoiminnalliset 
 koulukeskukset

• Yhteisöllisyys
• Sopii kaikenikäisille
• Turvallinen
• Mukava
• Perhekeskeinen
• Kestävä

• Asukkaat
• Käyttäjät
• Valmistajat
• Kaupungin hallinto
• Sijoittajat
• Kaupungin hallinto
• Kiinteistönomistajat

Ratkaisut keskittyvät
• yhteisöön ja naapurustoihin
• nuoriin perheisiin
• työssä käyviin
• ikääntyneisiin kansalaisiin

• Pienemmät hiilidioksidi-
 päästöt
• Alueiden lisääntynyt 
 houkuttelevuus
• Ikääntyneiden asukkaiden ja 
 perheiden tukeminen 
 terveyspalveluiden ja 
 liikenteen saralla
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Valintaa edeltävä vaihe

Priorisoidaan 

Metodologi  työpaj

Suodatin 1

• Alueille 
sopivien 
infrastruktuuri
elementtien 
valinta

Yleiset 
kaupunginosaan 
sopivat ratkaisut

Asiantuntijoiden 
valitsema 
kestävä ja 
innovatiivinen 
kriteeristö
kaupunginosalle

Suodatin 2 Suodatin 3

Kaupunki-
suunnittelijoiden 
valinnat

• Kaupungin 
strategiaa 
vastaavat 
kaupunginosan 
ratkaisut

• Kaupunginosan 
profiilia vastaavat 
ratkaisut

• Kaikki 
mahdolliset 
ratkaisut eri 
kaupunki-
infrastruktuurin 
alueilta 
alueellisella, 
kaupungin tai 
alueen tasolla

a oissa

ja otetaan 

suunnittelussa
huomioon

Skanssissa ja Linnakaupungissa pitäisi lisätä rakennusten energia-
tehokkuutta. Samalla niiden on oltava erittäin turvallisia ja viihtyisiä 
asukkailleen. Nämä tavoitteet saavutetaan yhdistämällä alueen kiin-
teistönohjausta toisiinsa ja asentamalla niihin älykkäitä järjestelmiä. 
Viestintää ja tiedonsiirtoa ei tapahdu vain asukkaiden välillä, vaan se 
tulee olemaan mahdollista myös tulevien kaupunginosien järjestelmi-
en välillä. 

Kaupunginosan liikenteen pitää olla tehokasta, esteetöntä, mu-
kavaa ja turvallista. Ratkaisujen pitää olla kestäviä ja kaikille ikä-
ryhmille sopivia. Esimerkiksi liikenneratkaisuja yhdistämällä on 
tarkoitus toteuttaa alueen liikenneyhteydet kestävästi. Ratkaisut 
palvelevat kaupunginosan sisäistä liikennettä sekä tarjoavat yhte-
yksiä keskustan, ympäröivän alueen ja kyseisen kaupunginosan vä-
lillä. Liikenneratkaisut on suunniteltu niin, että ne vähentävät hiili-
dioksidipäästöjä alueilla jopa kaksi kolmasosaa vuosittain nykyisiin 
kaupunginosiin verrattuna.

Selvityksessä pohdittiin myös sitä, mikä tekee yhteiskunnasta kestä-
vän. Ratkaisuihin kuuluu monipuolinen yhteisö, jolle kestävä ajattelu 
ja toiminta ovat painopistealueita. Palvelut ovat jokaisen yksilön käy-
tössä, ja jokainen käyttää resursseja kekseliäästi ja tehokkaasti.

Älykkäistä palveluista on tullut näkyvä aihe mediassa. Älykkäiden kau-
punkipalveluiden myös odotetaan olevan keskeisessä roolissa tulevaisuu-
den kaupungeissa. Kuitenkin älykkäiden palveluiden määritteleminen on 
haasteellista. Tässä selvityksessä pohdittiin sitä, milloin palvelua voidaan 
sanoa älykkääksi. Älykkäät palvelut pystyvät ennakoivasti reagoimaan tie-
toihin niin, että asiakas hyötyy siitä. Älykkäässä palvelussa on kolme osaa: 
se liittyy kokonaisuuteen, se pystyy tulkitsemaan kokonaisuuden tuotta-
maa dataa ja palvelu pystyy reagoimaan tulkinnan tulokseen itsenäisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti. Älykäs palvelu -termi pitää aina sisällään mah-
dollisuuden tiedonlouhintaan ja liiketoimintatiedon hallintaan. Se liittyy 
aina tiettyyn tuotteeseen, mutta se ei ole erillinen palvelu. Älykäs palvelu 
siis sisältyy älykkääseen kaupunkiratkaisuun.

Yksittäiset ratkaisut edustavat tämän hetken uusinta teknologiaa. Näi-
tä integroimalla ja huomioimalla kaupunginosien profi ilien ominaisuudet 
otetaan seuraava askel kohti kestävää kaupunginosasuunnittelua.

Älyä rakennuksiin ja verkkoihin

Rakennukset ja energiainfrastruktuuri vaikuttavat oleellisesti Turun 
uusien kaupunginosien houkuttelevuuteen ja kestävään kehityk-
seen. Ne vaikuttavat merkittävästi kaupunginosien ilmeeseen sekä 
hiilidioksidipäästöihin. Euroopan unionin mukaan yksin rakennukset 

käyttävät 40 prosenttia energiasta ja tuottavat 36 prosenttia hiilidi-
oksidipäästöistä Euroopan unionin alueella33. Lisäksi Euroopan unio-
ni on asettanut tavoitteeksi, että rakennusten vuosittaista energian-
kulutusta vähennetään 9 prosenttia vuoteen 2016 mennessä34. 

Nykyään Turussa on vain keskitettyjä energiainfrastruktuureja. Ra-
kennukset hyödyntävät erilaisia talotekniikkajärjestelmiä. Jokaisen jär-
jestelmän käyttö pitää opetella erikseen, eivätkä järjestelmät kykene 
viestimään keskenään.

Kaupungin tavoitteena on optimoida energiankulutusta. Keskitet-
tyä halutaan täydentää kiinteistökohtaisella hajautetulla energian-
tuotannolla ja energiankulutusta halutaan vähentää. Suunnitteilla on 
rakentaa molemmille alueille 80 prosenttia kaikista taloista matala-
energiataloiksi tai passiivitaloiksi. Matalaenergiatalojen vuosittainen 
energiankulutus on 65 kWh/m² ja passiivitalojen 15 kWh/m².

Haaste
Haasteita energiainfrastruktuurille ja rakennuksille aiheuttavat kun-
nianhimoiset eurooppalaiset ja kansalliset tavoitteet. Lisäksi Turun 
vision ja nykyisen infrastruktuurin välillä on selvä ero. Kaupunki on 
myös päättänyt keskittyä tulevaisuuden energia- ja rakennusinfra-
struktuurin vaatimuksiin. Kaikkien haluttujen ominaisuuksien toteut-
taminen suunnitellussa laajuudessa on valtava työ. Lisähaasteena on 
se, että ominaisuudet ovat osittain kilpailevia: esimerkiksi innovatii-
viset ratkaisut ja alhaiset energiakustannukset kilpailevat keskenään.

Seuraavassa on listattu tunnistetut ja järjestykseen asetetut haas-
teet ja vaatimukset. Ominaisuudet ovat monilukuisia, erilaisia ja nii-
den kaikkien toteuttaminen on vaikeaa.
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Innovatiiviset ratkaisut ovat tärkeintä rakennus- ja energiainfra-
struktuurille. Innovatiiviset ratkaisut auttavat alueita varautumaan tu-
levaisuuteen sekä houkuttelevat asukkaita ja elinkeinoelämää. Lisäksi 
huipputeknologian käyttöönotto Skanssissa ja Linnakaupungissa voi 
myös toimia kaupungin sisäisenä pilottikokeiluna. Innovatiivisuuden 
lisäksi myös kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat kaupungille 
tärkeitä. Kestävä kehitys osana asukkaiden elämää suojelee ympäris-
töä sekä auttaa uusia kaupunginosia kehittymään esimerkkialueiksi 
kansallisesti. 

Älykkäät palvelut ovat tärkeä asia energia- ja rakennusinfrastruktuu-
rissa. Kappaleessa 4 esitellään tarkemmin älykkäitä palveluita, jotka 
tukevat innovatiivisuutta ja kestävyyttä sekä houkuttelevat alueelle 
uusia yrityksiä.

Kestävän energia- ja rakennusinfrastruktuurin kehittämiseksi tun-
nistettiin yhdeksän ratkaisua, jotka ovat tiedonsiirtoverkoston inf-
rastruktuuri, hajautettu energianhallinta, jakeluautomaatio, säh-
kövarastot, aurinkopaneelit, säätietojen automaattinen ennakoiva 
hyödyntäminen älykkäät rakennukset, standardoitu taloautomaatio 
sekä standardoidut turvajärjestelmät. Ratkaisut eroavat selvästi toi-
sistaan laajuudeltaan, vaikutukseltaan, hyödyiltään sekä vaatimuksil-
taan. Tässä luvussa kuvataan tarkemmin neljää ratkaisua, joista kaksi 
on rakennusratkaisuja ja kaksi energiaratkaisuja. Ratkaisut kohdistuvat 
eri kohtiin energian arvoketjussa

Skanssin ja Linnakaupungin ratkaisut
Energian arvoketju muodostuu kuudesta peräkkäisestä vaiheesta. En-
siksi tarvitaan energialähteet. Ne saadaan esimerkiksi keräämällä aurin-
gonvaloa. Toisessa vaihessa lähteitä käytetään energian tuottamiseen, 
esimerkiksi valoenergiasta (fotoneista) tuotetaan sähköä aurinkosähkö-
tekniikan avulla. Seuraavaksi näin tuotettu energia siirretään siirtover-
kon kautta kaupungin jakeluverkkoon, josta se myöhemmin jaetaan pai-
kallisesti tarpeen mukaan. Älykkäiden järjestelmien avulla asiakkaalle 
voidaan tuottaa useita erilaisia energiapalveluita energiankulutukseen.

Energian arvoketju on työkalu, joka auttaa ymmärtämään, missä ja mi-
ten erilaiset ratkaisut lisäävät kokonaisenergiatehokkuutta. Esimerkiksi 
aurinkopaneelit lisäävät tuotetun energian määrää, kun taas älykkäät 
rakennukset ja standardoitu automaatio vähentävät energiankulutusta 
parantamalla energiatehokkuutta. Hajautettu energianhallinta optimoi 
energiantuotantoa, vähentää sähkön siirtoa, jakelua ja kulutusta sekä 
mahdollistaa älykkäät palvelut energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Taulukossa on yhteenveto yhdeksästä, ensisijaisesta ratkaisusta 
energia- ja rakennusinfrastruktuurin kehittämiseksi. Ratkaisut on luo-
kiteltu infrastruktuurialueiden sekä edistyneisyysasteen mukaan.

Lisäksi taulukossa on ratkaisukohtaiset vaatimukset, jotka perus-
tuvat kaupunginosien tavoiteprofi ileihin. Vaatimusten määrittely 
auttaa takaamaan sen, että ratkaisut vastaavat oikeisiin tarpeisiin ja 
vaikuttavat positiivisesti Skanssin ja Linnakaupungin vision toteutta-
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miseen. Taulukon viidennestä sarakkeesta käy ilmi se, mitkä sidos-
ryhmät hyötyvät suoraan kyseisen ratkaisun käyttöönotosta. 

Nämä yhdeksän ratkaisua eroavat huomattavasti laajuudeltaan, vai-
kutukseltaan, hyötyviltä sidosryhmiltään ja vaatimuksiltaan. Ratkaisu-
jen keskinäinen riippuvuus on kuvattu seuraavassa.

Ratkaisuja voidaan kuvailla joko perustason ratkaisuiksi tai edis-
tyneiksi ratkaisuiksi. Yksi on kaikkia yhdistävä ratkaisu (”hajautettu 
energianhallinta”). Perustason ratkaisut ovat edellytys kehittyneiden 
ratkaisujen käyttöönotolle. Jokaisella yhdeksällä ratkaisulla on kumu-
loitunut mahdollisuus vähentää Skanssin ja Linnakaupungin asuinalu-
eiden hiilidioksidipäästöjä 42 prosenttia, eli noin 25 000 tonnista noin 
14 500 tonniin kaupunginosien nykylaskelmaan verrattuna35. 

Seuraavaksi on kuvattu, millaista lisäarvoa yhdeksän energia- ja 
rakennusinfrastruktuurin ratkaisua voisivat tuottaa Skanssissa ja 
Linnakaupungissa.

Hajautettu energianhallinta (Decentralized Energy Manage-
ment, DEM) on ohjausratkaisu, jonka avulla käyttäjä voi yhdistää 
hajautettuja energiantuotantoyksiköitä älykkäässä sähköverkossa, 
hallita niitä keskitetysti ja optimoida niiden käytön taloudellises-
ti ja ympäristöystävällisesti. Hajautetut energiantuotantoyksiköt 
voidaan yhdistää yhdeksi suureksi virtuaaliseksi voimalaitoksek-
si. Järjestelmä hyödyntää esimerkiksi säätietoja, sähkön hintaa ja 
energian kysyntää optimoidun sähkönsyötön suunnittelemiseksi 
ja valvomiseksi. 

Sähkön jakeluverkon automaattinen ja älykäs hallinta toteutetaan 
jakeluautomaatiolla. Lisäksi voidaan hallita alamuuntoaseman teho-
virtaa täysin. Tämä viittaa esimerkiksi loistehon kompensoinnin ak-
tivointiin tai hajautetun energiantuotannon hallintaan laukaisemalla 
aktiivisesti vaihtosuuntaimet. Skanssin ja Linnakaupungin useat si-
dosryhmät hyötyvät sähköverkon lisääntyneestä luotettavuudesta, 
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Tiedonsiirtoverkoston 
infrastruktuuri

Energia/älykäs sähköverkko Perustaso Luotettavuus
Monipuolisuus
Innovatiivisuus

Asukkaat
Yritykset/sijoittajat
Kaupungin hallinto

Hajautettu energianhallinta Energia/älykäs sähköverkko Edistynyt (hallintajärjestelmä) Alhaiset energiakustannukset
Kestävyys
Innovatiivisuus
Älykkäät palvelut

Asukkaat
Sijoittajat
Kaupunginosat

Jakelun automaatio Energia/älykäs sähköverkko Perustaso Luotettavuus
Kestävyys
Innovatiivisuus
Älykkäät palvelut
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Sijoittajat
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Innovatiivisuus
Alhaiset energiakustannukset

Asukkaat
Sijoittajat
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Yhteiskunta

Säätietoja hyödyntävä 
ennakoiva automaatio

Rakennukset Edistynyt Innovatiivisuus
Monipuolisuus
Kestävyys

Asukkaat
Yritykset
Kaupunki/kaupunginosa

Älykkäät rakennukset Rakennukset Edistynyt Innovatiivisuus
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energiakustannukset
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Rakennukset Perustaso Monipuolisuus
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Kestävyys
Alhaiset energiakustannukset

Asukkaat
Valmistajat/ohjelmistomyyjät
Kaupunki/kaupunginosa
Omistajat/rakentajat

Standardoidut turvajärjestelmät Rakennukset Edistynyt Älykkäät palvelut
Kestävyys
Innovatiivisuus

Asukkaat
Rakennusyhtiöt
Yritykset
Kaupunki/kaupunginosa

Rakennus- ja energiainfrastruktuurin 
haasteet ja vaatimukset
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lyhyemmistä sähkökatkoista sekä parantuneesta sähkön laadusta ja 
turvallisuudesta. Tämä ratkaisu parantaa energian arvoketjun jakelu-
vaihetta.

Energiavarastot voivat toimia puskureina uusiutuvan energiantuo-
tannon vaihteluille. Tämän seurauksena energialaitoksilla ei enää tar-
vitse säätää säätimiä. Ratkaisut vähentävät energianhukkaa, mahdol-
listavat jaellun energian tehokkaan varastoinnin, huippukuormitusten 
hallinnan ja käynnistyksen ilman virransyöttöä verkosta, mikä takaa 
tehonsyötön jatkuvuuden.

Viestintäverkoston infrastruktuuri viittaa alueiden laitteistoon, jossa 
hyödynnetään huippuluokan viestintäteknologiaa (optisia valokuitu-
kaapeleita, langatonta viestintää 2G, 3G, 4G, GSM-modeemeja sekä 
keskenään viestiviä kiertojohtokojeistoja). Tämä ratkaisu tuo käyttöön 
kaksisuuntaisen viestinnän, ajantasaisen tiedon jakamisen ja älykkään 
sähköverkon välisen viestinnän ja parantaa kyberturvallisuutta ja help-
poa tietojen käyttöä. Siksi tämä ratkaisu on välttämätön, jotta energi-
an arvoketjun eri komponentteja voi verkottaa.

Skanssin ja Linnakaupungin talojen katoille asennettavat aurinkopa-
neelit ovat mahdollisuus tehdä katoista jättimäisiä, ympäristöystäväl-
lisiä energialaitoksia. Aurinkopaneeleille mietitään muitakin paikkoja, 

Säätietoja hyödyntävä ennakoiva automaatio

kuten seiniä ja julkisia tiloja, esimerkiksi bussipysäkkejä. Aurinkopa-
neelien hintojen odotetaan laskevan ja tehokkuuden kasvavan tulevi-
na vuosina.

Uudenaikaisiin talotekniikkajärjestelmiin voidaan yhdistää säätieto-
ja, jotka kerätään julkisista palveluista Internetin kautta. Järjestelmät 
ohjaavat laitteita tietoon perustuen. Esimerkkisovellus on kävelyka-
dun lämmitys. Jos lumentulo on jo alkanut, on liian myöhäistä alkaa 
lämmittää kävelykatuja. Lumen sulattaminen vaatii paljon enemmän 
energiaa kuin se, että kadun lämpötila olisi jo tarpeeksi korkea lumisa-
teen alkaessa. Sääennuste auttaa arvioimaan, milloin lämmitys pitää 
aloittaa, jolloin lumi sulaa saman tien pois. Vastaavasti lämmitys voi-
daan lopettaa aiemmin, jos ennalta tiedetään lumisateen päättymises-
tä. Tämä ratkaisu säästää energia ja lisää turvallisuutta. 

Älykkäissä rakennuksissa yhdistyvät älykkäät, itseään säätelevät 
sekä itseään optimoivat ratkaisut yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin eri 
toimintoja voidaan valvoa ja ohjata keskitetysti. Esimerkiksi energian-
kulutus voidaan optimoida. Ratkaisujen avulla voidaan hallinnoida yk-
sittäisiä asuntoja, koko taloa tai jopa kortteleita keskitetysti. 

Standardoitu taloautomaatio tarkoittaa samojen standardien sovelta-
mista siten, että eri valmistajien järjestelmät ovat yhteensopivia. Viime 
vuosikymmeninä on markkinoille tullut useita erilaisia talotekniikkajärjes-
telmiä. Eri järjestelmillä on omat omat ohjausprotokollansa, eivätkä ne 
siksi pysty viestimään keskenään. Asiakkaasta tulee riippuvainen valitse-
mastaan toimittajasta. Näiden haasteiden voittamiseksi on kehitetty stan-
dardoitua taloautomaatiota, joka perustuu samoihin protokolliin.

Standardoitujen turvajärjestelmien kautta voidaan integroida perin-
teiset turvaratkaisut, kuten kulunvalvonta, murtohälyttimet, videoval-
vonta ja paloturvallisuus sekä taloautomaatio. Jatkuva tilannetietoisuus 
sekä keskitetty hallinnointi ja hälytysten käsittely ovat integroinnin etu-
ja. Ratkaisut voivat auttaa estämään rikollisuutta, onnettomuuksia tai 
hyökkäyksiä sekä tunnistamaan ja varoittamaan vaaroista ennen kuin 
ne tapahtuvat. Ratkaisut auttavat myös henkilöstöä ja ulkoisia toimijoita 
viestimään keskenään tehokkaasti sekä käsittelemään vaarallisia tilan-
teita ja uhkia. Turvallisuus ja turvallisuudentunne lisääntyvät ja erheel-
liset hälytykset vähenevät. Standardoidut ja yhteensopivat turvalaitteet 
mahdollistavat uusia sovelluksia, kuten kauko-ohjauksen.

Kaikki yhdeksän infrastruktuuriratkaisua analysoitiin liiketoiminnan 
sekä hiilidioksidipäästöjen vähentymisen kannalta. Kaksi ratkaisua 
kummaltakin infrastruktuurialueelta (Rakennukset ja energia) valit-
tiin yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Niillä on olennainen merkitys 
kaupunginosan tavoitteiden saavuttamisessa. Valitut neljä ratkaisua 
auttavat myös ymmärtämään, mistä energia- ja rakennusinfrastruk-
tuuriratkaisujen integroinnissa on kysymys. Seuraavat neljä ratkaisua 
valittiin lähempään tarkasteluun:
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• Aurinkopaneelit
• Hajautettu energianhallinta
• Älykkäät rakennukset
• Standardoitu automaatio.

Aurinkopaneelit
Aurinkopaneelit ovat yhteen pakattuja, toisiinsa yhdistettyjä aurin-
kosähkökennoja, jotka tuottavat sähköä auringonvalosta. Sähkön voi 
käyttää tuottaja itse tai se voidaan syöttää sähköverkkoon. Tuotetun 
energian määrään vaikuttaa aurinkopaneelin laatu (materiaali), al-
tistuvuus auringonvalolle ja sähköverkon tehokkuus. Useimmin käy-
tettyjen ratkaisujen hyötysuhde on enimmillään 20 prosenttia. Noin 
viidennes materiaaliin osuvasta auringonvalosta voidaan muuntaa 
energiaksi ja noin 80 prosenttia menee hukkaan. Tulevaisuudes-
sa ratkaisuilta odotetaan kuitenkin suurempaa hyötysuhdetta: esi-
merkiksi keskitetyn auringonvalon käyttöön perustuvat teknologiat 
(Concentrated photovoltaic, CPV) keräävät auringonvaloa suuren-
nuslasin lailla ja kokoavat valon yhteen, ennen kuin se osuu aurinko-
paneeleihin. CPV-teknologian testauksissa hyötysuhde on ollut noin 
40 prosenttia36. 

Aurinkopaneelien laajamittainen asentaminen molemmille asuin-
alueille lisää ympäristöystävällisyyttä ja innovatiivisuutta sekä pienen-
tää energiakuluja oman tuotannon ansiosta. Asukkaat hyötyvät ma-
talammista energiakustannuksista. Mahdolliset asennukset, huollot ja 
palvelut kuten valvontasovellukset ja ylläpito, houkuttelevat mahdol-
lisia sijoittajia. Uusilla asuinalueilla aurinkopaneelit ovat selvästi näky-
villä ja vaikuttavat alueen maisemaan. Paneelit luovat Skanssin ja Lin-
nakaupungin uraauurtavaa kestävyyskuvaa. Turusta tulee puhtaampi, 
kun fossiilisista polttoaineiden käyttö vähenee.

Ympäristövaikutuksien laskemiseksi oletettiin, että koko asuinalueen 
pinta-alasta (1 150 000m²) yksi prosentti on aluksi käytettävissä aurin-
kopaneeleille37, myöhemmin viisi prosenttia. Sen lisäksi vielä neljän 
prosentin lisäys asennetaan neljän vuoden aikana 2025–2028. Aurinko-
paneeleilla voidaan nykyään tuottaa Turussa noin 900 kWh/m²38 sähköä 
vuodessa ja sähkön hinta on 90 €/MWh. Yhden prosentin hyödyntä-
minen toisi säästöä 930 000 euroa vuodessa (10,35 GWh) ja viisi pro-
senttia 4,7 miljoonaa euroa vuodessa (31 GWh).

Tämän raportin kirjoittamisen aikana39 aurinkopaneelin investointi on 
noin 100 €/m² ja käyttökustannukset vuodessa noin 2,5 €/m². Aurinko-
paneeli-investointi on noin 1,15 miljoonaa euroa ja vuosittaiset käyttö-

Standardoidut turvajärjestelmät
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kustannukset noin 29 000 euroa. Perustuen aurinkopaneelien tulevia 
hintoja arvioivaan Near Zero -tutkimukseen40 neljän prosentin mukainen 
lisäasennus maksaisi 2,8 miljoonaa euroa vuosien 2025–2028 aikana. 
Vuoden 2028 jälkeen vuosittaiset käyttökustannukset ovat 88 000 euroa. 

Rahallisten säästöjen lisäksi hyötyihin kuuluu hiilidioksidipäästöjen 
vähentyminen. Aurinkopaneelien asennus säästää sähköä vuosittain 
10,35 GWh:a, mikä vähentää Skanssin ja Linnakaupungin hiilidioksidi-
päästöjä noin 6 700 tonnia (27 prosenttia). Arvio perustuu oletukselle, 
jonka mukaan sähkön tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat 
130 g CO2/kWh ja lämmityksen 257 g CO2/kWh41. Jos aurinkopaneelit 
yhdistetään hajautettuun energianhallintaan sekä sähköautojen py-
säköinti- ja latausjärjestelmiin, aurinkopaneelien kokonaistehokkuus 
paranee entisestään. Samalla sähköautojen lataus helpottuu.

Helsingissä toteutettiin vastaava hanke vuonna 201042. Silloin 
181kW:n aurinkopaneelijärjestelmä asennettiin katolle Pitäjänmäellä, 
Helsingissä. Aurinkopaneelien tuottamaa energiaa ladataan tehtaassa 
trukkien akkuihin ja sillä leikataan tehtaan energian kulutuspiikkejä. 
Tuotetun energian määrä vastaa noin 30 omakotitalon vuosittaista 
energiankulutusta (ilman sähkölämmitystä), ja se syötetään suoraan 
tehtaan sähköverkkoon trukkien akkujen lataamista varten. Tehtaan 
sähköverkon muut kuormat käyttävät kaiken ylimääräisen sähkön. In-

Yhteenveto hajautetusta energianhallinnasta

vestointi oli noin 500 000 euroa. Osa hankkeen rahoituksesta tuli työ- 
ja elinkeinoministeriöstä. Ministeriö sijoittaa tulevaisuuteen ja uusiu-
tuviin energianlähteisiin osana strategiaansa, jonka tarkoituksena on 
luoda uusia teknologioita ja työpaikkoja näille sektoreille.

Hajautettu energianhallinta
Hajautettu energianhallinta tarkoittaa hallintajärjestelmää, joka ohjaa 
sähköverkon eri osia. Sähköverkon ominaisuudet vaikuttavat siten ha-
jautetun energianhallinnan mahdollisuuksiin. Sähköverkon mahdolli-
set komponentin ovat kuvassa.

Hajautetun energianhallinnan käyttöönotto kaupungissa tai kau-
punginosassa laskee asukkaiden ja yritysten energiakustannuksia. 
Energianhallintaratkaisu auttaa optimoimaan energian kysyntää ja 
tarjontaa, mahdollistaa sähkövarastot sekä vähentää siirtoverkon 
häviötä. Kestävää kehitystä edistetään integroimalla hajautetut ja 
uusiutuvat energianlähteet sähköverkkoon. Ratkaisu tarjoaa uuden 
ja innovatiivisen tavan yhdistää paikallinen energiantuotanto koko-
naiskysyntään sekä hallita vaihtelevaa hajautettua energiantuotantoa. 
Samalla luodaan liiketoimintamahdollisuuksia älykkäille palveluille, 
esim. kysynnänohjaus, sääpalvelut ja -ennusteet tai energiavaraston 
optimoitu käyttö. Lisäksi kotitaloudet voivat alkaa myydä itse tuotet-
tua energiaa (esim. aurinkoenergiaa) takaisin sähköverkkoon.

Hajautetun energianhallintaratkaisun omistaisi joko Turun kaupunki 
tai palveluntarjoaja. Rahoitusmallin pitää ratkaista mahdolliset etu-
ristiriidat. Hajautettu energianhallinta vähentää konaisenergiankulu-
tusta sekä mahdollistaa uusien toimijoiden tulon markkinoille. Uudet 
liiketoiminta- ja rahoitusmallit saattavat olla keskeisessä roolissa tätä 
ongelmaa ratkaistaessa (katso luku I.4.2.2).

Münchenin kaupungissa (Stadtwerke München) käytetään Siemen-
sin hajautetun energianhallinnan työkalua, jonka kokonaiskapasiteetti 
on 20MW. Siihen kuuluu 12 pientä laitosta: viisi vesilaitosta, yksi tuuli-
puisto ja kuusi lämpövoimalaitosta. Aikaisemmin suuri osa hajautetus-
ti tuotetusta energiasta meni hukkaan tai ylikuormitti verkkoa. Työka-
lun käyttöönoton jälkeen virtuaalivoimalaitoksen energiantuotannon 
kustannukset ja käyttökustannukset pienenevät jatkuvasti.

Älykkäät rakennukset
Älykkäät rakennukset edistävät kestävää kehitystä, alentavat ener-
giakustannuksia ja mahdollistavat älykkäitä palveluita. Jokainen asu-
kas voi vaikuttaa omaan energiankulutukseensa valvomalla ja opti-
moimalla sitä. Silloin myös koko alueen energiakustannukset laskevat 
ja ympäristöystävällisyys lisääntyy. Älykkäät rakennusratkaisut voivat 
olla perusta liiketoiminnalle, joka tuottaa älykkäitä palveluita, esimer-
kiksi edistyneitä ja kauko-ohjattavia sovelluksia tai itseään optimoivia 
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ja itsestään mukautuvia ohjelmia. Yritysten lisäksi myös asukkaat hyö-
tyvät älykkäistä rakennuksista. Automatisoidut, yksilölliset huonease-
tukset lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon lisäävät asumis-
mukavuutta. 

Yksi esimerkillinen älykkäiden rakennusten ratkaisu on ”Green Leaf” 
-toiminto, joka tunnistaa automaattisesti turhan energiankäytön, il-
moittaa tästä käyttäjälle ja tekee ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. 
Mahdollinen lisäpalvelu olisi automaattinen optimointi perustuen 
asukkaan etukäteen määrittelemiin asetuksiin.

Vuonna 2008 Münchenin teknillinen yliopisto julkaisi tutkimuksen43, 
jonka mukaan energiaa voidaan säätää 25 prosenttia, jos käyttäjä saa heti 
tiedon energianhukasta ja ehdotukset tilanteen korjaamiseksi. Siemen-
sin asiantuntijat arvioivat, että Skanssilta ja Linnakaupungilta voidaan 
odottaa 10–15 prosentin säästöjä. Se voi vaikuttaa pieneltä Münchenin 
teknillisen yliopiston tutkimustuloksiin verrattuna, mutta se selittyy ra-
kennusten pienemmällä energiansäästöpotentiaalilla. Skanssiin ja Lin-
nakaupunkiin tulee suurimmaksi osaksi uudisrakennuksia, jotka ovat pa-
remmin eristettyjä kuin Münchenin teknillisen yliopiston tutkimuksessa 
mukana olleet rakennukset. Muutokset asukkaiden käyttäytymisessä ei-
vät siten vaikuta yhtä paljon, vaikka huomattava säästö on mahdollinen. 
Skanssin ja Linnakaupungin asuinalueiden mahdolliset energiansäästöt 
voidaan laskea seuraavien muuttujien avulla: asukasluku (8 000 Skanssis-
sa + 15 000 Linnakaupungissa), asukaskohtainen asuinpinta-ala (50 m²), 
sähkökustannukset (90 €/MWh) ja lämmityskustannukset (45 €/MWh) 
sekä tuleva sähkönkulutus 11) (36,4 kWh/m²) ja lämmönkulutus11) (66 
kWh/m²) neliömetriä kohden. Tällöin 15 prosentin säästöt tuovat asuk-
kaille lähes 1,1 miljoonan vuosittaiset säästöt energiakustannuksissa mo-
lemmilla alueilla (noin 0,7 miljoonaa, jos säästöt ovat 10 prosenttia)44.

Myös hiilidioksidipäästöjen väheneminen voidaan laskea seuraavil-
la muuttujilla: sähkön tuotannon aiheuttamat päästöt ovat 11) 130 g 
CO2/kWh ja lämmityksen 11) 257 g CO2/kWh. Asukasmäärän mukaisia 
hiilidioksidipäästöjen perusennustetta 25 000 tonnia voidaan leikata 
jopa 3 700 tonnia, jos energiansäästö on 15 prosenttia (2 500 tonnia 
10 prosentin säästöllä).

Saksan elektroniikkateollisuuden keskusliiton ZVEI toteutti onnistuneen 
tapaustutkimuksen älykkäiden rakennusratkaisujen säästöistä12). Alun 
perin suunniteltiin yhden suuren toimistorakennuksen rakentamista, 
jonka hinnaksi olisi tullut 14 miljoonaa euroa ja jonka käyttökustannuk-
set olisivat olleet varsin korkeat, kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Puolen 
miljoonan euron lisäinvestointi älykkäisiin rakennusratkaisuihin leikkasi 
käyttökustannuksia 10 prosenttia vuodessa. ZVEIn laskujen mukaan ra-
kennuksen elinkaarikustannukset 20 vuodelle ilman älykkäitä ratkaisuja 
olivat 54 miljoonaa euroa (pääomamenot 14 miljoonaa euroa + 20 vuot-
ta x käyttökustannukset 2 miljoonaa euroa vuodessa). Elinkaarikustan-

nukset älykkäiden ratkaisujen kanssa olivat vain 50,5 miljoonaa euroa 
(14,5 miljoonaa euroa + 20 vuotta x 1,8 miljoonaa euroa vuodessa). 

Standardoitu automaatio
Talotekniikan standardoitu automaatio varmistaa, että eri valmistajien 
järjestelmät ovat yhteensopivia. Viime vuosikymmeninä on asennettu 
useita erilaisia taloautomaatiojärjestelmiä, joiden erilaiset protokollat 
eivät mahdollista järjestelmien keskinäistä kommunikaatiota. Tilaaja 
on myös riippuvainen toimittajastaan. Näiden haasteiden voittamisek-
si on kehitetty standardoitua rakennusautomaatiota, joka perustuu sa-
moihin, standardoituihin protokolliin.

Esimerkiksi BACnet (building automation and control networks) 
-verkkoa alettiin kehittää Yhdysvalloissa Tennesseen Nashvillessa 
vuonna 1987. Se suunniteltiin mahdollistamaan rakennusten au-
tomaatio- ja hallintajärjestelmien kommunikointi eri sovellusten 
kanssa. Sovellukset liittyvät lämmitykseen, ilmastointiin, valaistuk-
seen, kulunvalvontaan, paloilmoitinjärjestelmiin sekä niihin liittyviin 
laitteet. Järjestelmän avulla voidaan hallita monia toiminteita kuten 
analoginen sisääntulo, analoginen ulostulo, analoginen arvo, binää-
rinen sisääntulo, binäärinen ulostulo, monitila-sisääntulo, monitila-
ulostulo, kalenteri, tapahtuman kirjaaminen, tiedosto, tiedonanto-
luokitus, ryhmä, silmukka, ohjelma, käsky ja laite.

Kehitys tuo erittäin suuria hyötyjä rakennus- ja energiainfrastruk-
tuurille sekä sen sidosryhmille. Uudet sovellukset ovat yhteensopivia 
jo olemassa olevien järjestelmien kanssa ja niitä on helppo päivittää, 
joten rakennusinfrastruktuurista tulee monipuolisempaa. Koska uudet 
järjestelmät kestävät aikaa, investointi on turvallinen myös Skanssissa ja 
Linnakaupungissa. Yksinkertainen asennus ja yhteensopivuus alentavat 
kustannuksia. Lisäksi asuinalueen ratkaisuista tulee innovatiivisempia, 
kun tulevaisuuden teknologioita voi soveltaa ja asentaa nopeasti.

Standardoidun automaation elinkaari on erittäin pitkä ja takaa yh-
teensopivuuden myös tulevaisuudessa, joten ratkaisu edistää asuin-
alueiden kestävää kehitystä. Eurooppalainen EN 15232 -standardi 
suosittelee standardin mukaista rakennusautomaatiota, jotta voidaan 
saavuttaa rakennuksiin paras mahdollinen luokitus kestävässä kehityk-
sessä. Uudet ja yhä energiatehokkaammat ratkaisut ovat hyödynnet-
tävissä tulevaisuudessa, mikä alentaa energiakustannuksia edelleen. 

Valmistajat ja ohjelmistomyyjät hyötyvät standardoidusta auto-
maatiosta, sillä ratkaisut toimivat yhteen muiden valmistajien tuot-
teiden kanssa. Näin kaikkien valmistajien mahdollisuudet kasvavat. 
Rakennusten tai asuntojen omistajat ja rakentajat hyötyvät, sillä ra-
kennuksiin asennettujen huipputeknologisten ratkaisujen energian-
säästöpotentiaali lisää rakennusten ja asuntojen houkuttelevuutta 
mahdollisten ostajien silmissä.
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Lappeenrannan kaupunki on onnistunut muuttamaan rahaksi kaikki 
nämä teoreettiset hyödyt. Ennen standardoinnin toteuttamista Lap-
peenrannan julkisissa rakennuksissa oli viisi erilaista talotekniikka-
järjestelmää. Jokaisen järjestelmän käyttö piti opettaa henkilöstölle 
erikseen. Erilaisten järjestelmien ylläpito oli haasteellista. Ottamalla 
käyttöön yhden hallinnointikeskuksen ja yhdistämällä kaikki raken-
nukset BACnetin kautta koulutuksen tarve väheni ja ylläpitokustan-
nukset vähenivät. Valvonta säästi energiaa sekä mukavuus lisääntyi. 

Toteutuksen menestystekijöitä
Energia- ja rakennusinfrastruktuurin ratkaisujen toteutus analysoinnin 
jälkeen on myös haasteellinen prosessi. Käyttöönoton onnistumiseksi 
on huomioitava neljä päätekijää.
• Omistajuus ja huolto: Monien energia- ja rakennusinfrastruktuurin 

ratkaisujen tavoitteena on mahdollistaa energian tuotannon ja pal-
veluiden hajauttaminen. Silloin voi olla vaikea tietää, kuka omistaa 
ratkaisut. Tähän on olemassa erilaisia malleja, esimerkiksi julkishal-
linnon omistamat ja ylläpitämät talotekniikkajärjestelmät, jotka ke-
räävät ja jakavat sääennustetietoja. Myös yksityinen energiantuottaja 
voidaan nimetä vastuulliseksi, jolloin hän laskuttaa käyttäjiä palve-
lusta. Nämä ovat esimerkkejä toteutusvaihtoehdoista. Päätös voi olla 
erilainen jokaisen ratkaisun kohdalla. Päätökseen vaikuttavat talou-
dellinen kannattavuus sekä kaupungin halu hallita ratkaisua.

• Avoimet standardit: Keskenään viestivät rakennukset, järjestelmät tai 
yksittäiset laitteet käyttävät avointa standardia, jonka avulla ne ymmär-

tävät toisiaan. Avoimet standardit ovat useimpien ratkaisujen, standar-
doidun automaation ja älykkäiden rakennusten perusta. Järjestelmä 
voidaan automatisoida vain, jos laitteissa on tämä ominaisuus.

• ietosuoja: Avoimet standardit tuovat mukanaan tietosuojaongel-
mia. Toisaalta tiedon jakaminen on välttämätöntä älykkäiden pal-
veluiden kannalta. Toisaalta riskinä on se, että osallisilla on liikaa 
tietoa saatavilla tietämättään tai suostumatta siihen. Kaupungilta 
on pyydetty uusia tietosuojasäännöksiä laitoksien sekä yksilöiden 
tiedon suojelemiseksi.

Liikenneratkaisut kestävään 
kehitykseen

Tutkittaviksi on valittu viisi Skanssille ja Linnakaupungille soveltuvaa 
liikenneratkaisua. 

Kestävän ratkaisun täytyy täyttää kolme vaatimusta. Sen täytyy 
tuottaa yhteyksiä kyseiseltä alueelta muille alueille, toiseksi kyseisen 
alueen sisällä ja kolmanneksi alueelle pitäisi myös päästä.

Valitut ratkaisut täyttävät kaikki vaatimukset. Sähköautojen yhteis-
käyttö, pysäköinti- ja latauspisteet sekä sähkölinja-autot tukevat liiken-
nettä kyseiseltä alueelta muille alueille, kaupungin liikennekeskustaan 
sekä muille seutukunnan alueille. Pyörien yhteiskäyttö tukee matkus-
tamista kaupunginosan sisällä tai muihin lähellä oleviin kohteisiin. In-
tegroitu liikennealusta (Integrated mobility platform, IMP) on suunnit-

Skanssin ja Linnakaupungin liikennevirrat ja -ratkaisut
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telun, varaamisen ja liikenneneuvonnan ratkaisu, joka palvelee sekä 
kaupunginosaa että koko kaupunkia, tai jopa koko seutukuntaa. Opti-
moidut matkaketjut toimivat liikenteen ohjauksen selkärankana, joka 
tekee liikenteestä kaikkialla saumatonta ja miellyttävää.

Haaste
Erityisesti liikenteessä, joka vaatii pitkän tähtäimen strategista suun-
nittLiikenteeseen on vaikea löytää sopiva valikoima ratkaisuja, jotka 
täyttävät tulevien asukkaiden tarpeet. Liikenne vaatii pitkän tähtäimen 
strategista suunnittelua ja joka on usein yhteydessä suuriin infrastruk-
tuuri-investointeihin. Lisäksi liikennekäyttäytyminen muuttuu ajan 
myötä, ja niin muuttuvat myös asukkaiden ja matkustajien vaatimukset. 
Vain 20 vuotta sitten tärkeintä oli saavuttaa päämäärä niin mukavasti 
kuin mahdollista. Tuolloin mukavuus useimmiten tarkoitti yksityisautoi-

lua. Ruuhkautuminen ei vielä noina aikoina ollut yhtä suuri ongelma 
kuin tänään, ja myös polttoaine oli melko halpaa.

Skanssin ja Linnakaupungin ratkaisut 
Yksi päätavoitteista on rajoittaa yksityistä liikkumista ja kasvattaa julki-
sen liikenteen osuutta. Liikennejärjestelmää suunniteltaessa on huomi-
oitava useita asioita. Ympäristöetuja saadaan, jos julkinen liikenne on 
suunniteltu energiatehokkaaksi. Tämä tietysti johtaa pienempiin pääs-
töihin. Hiilijalanjälki pienenee edelleen, jos energia on tuotettu pääosin 
uusiutuvista energianlähteistä.

Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, Skanssin ja Linnakaupungin osal-
ta analysoitavaksi valitut liikenneratkaisut hyödyttävät sekä liikennöit-
sijää että matkustajaa. Ne ovat sovellettavissa sekä kaupunginosan 
että kaupungin tasolla. Matkaketjuratkaisu hyödyttää epäsuorasti 

Matkan 
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Liikenne-
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Liikenneratkaisut

Sähköautojen pysäköinti- ja latausratkaisut 

 • yhdistävät sähkö- ja hybridiautojen latauspisteet älykkääseen 
  sähköverkkoon ja kaupungin telematiikkainfrastruktuuriin sekä 
  edistävät sähkö- ja hybridiautojen käyttöä 
 • tehostavat pysäköintiä integroimalla pysäköinti- ja latausratkaisun 
  kaupungin pysäköinninhallintaan ja pysäköinnin opastusjärjestelmään

Sähköautojen yhteiskäyttö 

 • on hallittavissa ja sopii älykkääseen sähköverkkoon, sillä se on 
  älykkäästi integroitavissa latausinfrastruktuuriin 
 • vaatii latauspisteitä, jotka ovat lähellä julkista liikennettä, 
  ostoskeskusta sekä kävelyetäisyydellä asuinalueista 
 • yhdistetään pysäköinti- ja latausjärjestelmään, joka tukee asukkaiden 
  auton yhteiskäyttöä sen sijaan, että ostettaisiin toinen auto.

Polkupyörien yhteiskäyttö 

 • on puhdas ja helppo tapa järjestää liikenne kaupunginosan sisäisesti 
 • on toimiva tapa hoitaa kulkeminen kodin ja julkisen liikenteen pysäkkien 
  välillä, kun asemat sijaitsevat lähellä julkisen liikenteen palveluita

Julkinen liikenne sähkölinja-autoilla 

 • parantaa ilmanlaatua ja vähentää ympäristövaikutuksia 
  leikkaamalla hiilidioksidi- ja pakokaasupäästöjä liikennettä 
  vähentämällä ja optimoimalla. 
 • mahdollistaa julkisen liikenteen järjestelmän uudistamisen 
 • edistää asukkaille näkyvää ja puhdasta energiavaihtoehtoa, 
  joka ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin

Matkaketju

 • kaupungin tai kaupunginosan liikenteenohjausjärjestelmän 
  optimoitu toiminnallinen selkäranka 
 • kitkaton julkinen liikenne optimoidun liikenteenohjauksen kautta 
 • optimoidut liittymät muihin liikennevälineisiin, lyhyet odotusajat 
 • optimoidut reitit

Integroitu liikennealusta 

 • mahdollistaa saumattoman matkustamisen matkaketjun joka 
  vaiheessa, esimerkiksi suunnittelusta varaamiseen ja aina maksamiseen 
  ja liikenneopastukseen. 
 • Tämä palvelu on saatavilla kaupunginosan tasolla, mutta sitä voidaan 
  myös laajentaa. 
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1 000 tonnia 
hiilidioksidia 

vuodessa

Hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali 
liikenneinfrastruktuurissa

matkustajaa ja suorasti liikennöitsijää. Kaikki muut liikenneratkaisut 
hyödyttävät suoraan matkustajia ja asukkaita.

Skanssin ja Linnakaupungin tärkeimmät liikenneratkaisut on kuvat-
tu tässä luvussa. Kaikki ratkaisuissa on huomioitu kestävyys ja ne vas-
taavat molempien kaupunginosien liikkumisvaatimuksiin (esteetön, 
kestävä, innovatiivinen, sopii kaikenikäisille).

Edellä esitetyt ratkaisuja käyttämällä pystytään saavuttamaan jopa 
noin 9 300 tonnin vuosittaiset hiilidioksidipäästövähennykset. Tämä 
vähentäisi Skanssin ja Linnakaupungin liikenteestä johtuvia päästöjä 
75 prosentilla. 

Sähköautojen pysäköinti- ja latausratkaisu on tehokkain. Sen avulla 
voidaan pienentää päästöjä jopa 5 660 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Laskelma tehtiin soveltamalla tilastoja vuoteen 2035. Jokainen 
ratkaisu on laskettu erikseen, jotta olisi helpompi arvioida yhden rat-
kaisun vaikutuksia. Teknologiainnovaatioiden aikaansaamat hiilidiok-
sidisäästöt on laskettu sähköautojen pysäköinti- ja latausratkaisuille, 
sähkölinja-autoille, sähköautojen yhteiskäytölle sekä optimoiduille 
matkaketjuille. Eri liikennevälineiden käytön muutokseen perustuva 
päästövähennyspotentiaali on laskettu sähköautojen yhteiskäytölle, 
polkupyörien yhteiskäytölle ja integroidulle liikennealustalle. Sähkö-
autojen yhteiskäytön laskelmissa on otettu huomioon sekä teknologi-

nen innovaatio että eri liikennevälineiden käytön muuttuminen. Kaik-
ki tärkeimmät liikenneratkaisut ovat yhdistetty toisiinsa siten kuin ne 
vastaavat erilaisiin liikkumistarpeisiin. Ratkaisujen välisiä riippuvuuk-
sia ei ole otettu huomioon. 

Hiilidioksidipäästöjen perusennuste 12 400 tonnia on laskettu seu-
raavasti. Liikenteen hiilidioksidipäästöt Turussa vuonna 2035 ovat 128 
000 tonnia vuodessa, jos jokaisen asukkaan liikennetottumukset ovat 
samanlaiset iästä huolimatta. Sekä autojen että linja-autojen päästöt 
on huomioitu. Linnakaupungin ja Skanssin perusennuste on tuolloin 
12 400 tonnia vuodessa 15 000 ja 8 000 asukkaalle. Alueiden liikenne-
tottumukset ovat samankaltaisia kuin koko Turussa yleensä45. 

Kun aluetta suunniteltiin, 85 prosenttia kaikista julkisen liikenteen 
matkoista Turun seudulla tehtiin kaupungin sisällä. Turussa on kaksi 
rautatieasemaa sekä useita kaupungin ja useiden yksityisten linja-
autoyhtiöiden liikennöimiä linja-autolinjoja, joista on tehty erilaisia 
sopimuksia. 

Kaupunkisuunnittelijoiden tavoitteet olivat selvät. Heidän tavoit-
teenaan oli rakentaa päästä päähän -matka, joka keskittyy liiken-
neväyliin, ja tehdä liikenteestä ympäristöystävällisempää vähen-
tämällä yksityisautoilua ja lisäämällä muiden liikennevälineiden 
käyttöosuutta46. Tämä taas vähentää ruuhkia teillä ja tietysti vähen-
tää saasteita. Visiona on tehdä Skanssin ja Linnakaupungin liiken-
neratkaisuista helposti käytettäviä tarjoamalla helppokäyttöinen 
vaihtoehto julkisen liikenteen pysäkiltä kotiin asti matkustajan toi-
vomusten perusteella tarjota innovatiivisia liikennepalveluita, joissa 
hyödynnetään ajantasaisia liikennetietoja ja dynaamista reititystä 
se, että kaikki ikäryhmät voivat käyttää julkista liikennettä helposti 
tarjota ratkaisu, joka integroi kaikki välineet kätevästi optimoida yh-
teydet ja minimoida odotusajat 

Pysäköinti ja lataus: sähköautot erillisenä liikennevälineenä
Sähköautojen pysäköinti- ja latausratkaisuihin kuuluu määrätyillä alu-
eilla pysäköintipaikkoja, joiden yhteydessä on latauspylväät. Skanssi 
ja Linnakaupunki voivat olla suunnannäyttäjiä kestäville kaupungin-
osille, jos sähköautot ovat alueiden tärkeimpiä yksityiskäytössä olevia 
liikennevälineitä.

Asukkaat, sijoittajat ja kaupunki kiinnostuvat sähköautoista, jos 
kolme vaatimusta täyttyy. Ensiksi ”julkisen” vaihtoehdon kautta 
käyttäjät voivat ladata autonsa esimerkiksi kortilla tai puhelimella. 
Latauspistettä voisi olla mahdollista käyttää jopa ilmaiseksi. Ostos-
keskukset ja toimistojen parkkipaikat voivat myös tarjota asiakkail-
leen rajoitetusti käytössä olevia latauspisteitä (puolijulkinen). Yk-
sityiskäytössä asukkaiden pitäisi omistaa latauspiste, joka sijaitsisi 
heidän omalla parkkipaikallaan tai pihallaan. Latauspylväs on liitet-
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Investoinnit sähköautojen pysäköinti- ja latauspisteisiin

ty suoraan talon sähköjärjestelmään. Näiden kolmen vaihtoehdon 
yhdistelmän avulla käyttäjien on helppo päästä latauspisteille, sillä 
eri vaihtoehdot täydentävät toisiaan ja siksi latausjärjestelmä pitäisi 
nähdä kokonaisuutena.

Toinen vaatimus on, että ratkaisun täytyy myös vastata Turun 
kaupungin tavoitetta tarjota kestävä liikennejärjestelmä. Laskelmi-
en mukaan sähköautojen pysäköinti- ja latausratkaisulla Skanssissa 
ja Linnakaupungissa voidaan saavuttaa 46 prosentin vuosittaiset 
hiilidioksidipäästövähennykset. Lisäksi sähköautot ovat hiljaisempia 
kuin tavalliset ajoneuvot, mikä auottaa vähentämään melua. Näin 
sähköautot edistävät myös asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. 
Sähköautot täydentävät julkisen liikenteen järjestelmää, ja ne ovat 
ympäristöystävällisiä. Ympäristöystävällisyyttä lisää, kun yhä suu-
rempi osa energiasta tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä.

Kolmanneksi, sähköautojen käytöstä tulisi houkuttelevaa jos ne 
olisivat osa suurempaa kokonaisuutta. Käyttäjäystävällinen järjes-
telmä rakennetaan integroimalla latausmaksut parkkimaksuihin tai 
yksittäisten ihmisten sähkölaskuihin. Tätä voidaan täydentää kun-
nan tuilla, jotka taas lisäisivät motivaatiota käyttää sähköautoja. Eri 
maksutyyppien yhdistäminen ei kuitenkaan pelkästään riitä innova-

tiiviseksi palveluksi. Dynaamiset näytöt voisivat kertoa pysäköinti-
tilanteesta latauspylväillä, mikä vähentäisi parkkipaikan etsimiseen 
käytettyä aikaa. Lisäksi liikennevirtoja on mahdollista ohjata älyk-
käällä pysäköintipaikkojen hallinnalla ja pysäköintimaksuilla. Kun 
tämä yhdistetään pysäköinninopastusjärjestelmään, positiivinen 
vaikutus kasvaa.

Julkisen latauksen investointeihin tarvittaisiin arviolta 1,84 miljoo-
naa euroa Linnakaupungissa ja 0,98 miljoonaa Skanssissa. Investoin-
teja arvioitaessa on käytetty seuraavia oletuksia. Turussa on 0,459 au-
toa asukasta kohden, mikä tarkoittaa, että alueilla on yhteensä noin 
10 500 autoa. Jos sähkö- ja hybridiautojen määrä autojen kokonais-
määrästä on noin 80 prosenttia, Linnakaupungissa olisi silloin 5 508 
sähköautoa ja Skanssissa 2 938. Lisäksi oletetaan, että 80 prosenttia 
latauksista tapahtuu kotona ja 20 prosenttia julkisilla paikoilla. Yhdellä 
latauspylväällä arvioidaan ladattavaksi kymmenen. Näillä luvuilla Lin-
nakaupunkiin tarvitaan 110 Skanssiin 59 latausyksikköä sekä julkiseen 
että osittain julkiseen lataukseen. Latausmahdollisuuksien saatavuus 
on olennaista sähköautojen hyväksymiselle ja menestykselle. Yksi jul-
kinen latauspylväs maksaa 5 000 euroa. Kotona lataamisen investoin-
teja ei lasketa mukaan.
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Sähköautojen pysäköinti- ja latausratkaisu hyödyttää useita sidosryh-
miä. Turun kaupunki voi esimerkiksi näyttää todellisen sitoutumisensa 
ympäristöystävälliseen yksityisliikenteeseen sekä tarjota innovatiivisia 
palveluita Skanssin ja Linnakaupungin asukkaille. Asukkaat voivat elää 
ympäristöystävällisesti ja vähentää liikkumisen energiakustannuksia. 
Ratkaisu tukee myös maanlaajuista aloitetta vähentää öljyriippuvuutta. 
Ratkaisun avulla Turusta voi näin ollen tulla innovatiivisuuden ja kes-
tävyyden esikuva muille suomalaisille ja eurooppalaisille kaupungeille.

Sähköautojen pysäköinti- ja latauspisteet Oslossa
Oslon yliopiston matkustuskäytännössä huomioidaan ympäristönä-
kökohdat. Yliopisto suosii julkisen liikenteen ja sähköautojen käyttöä. 
Latauspisteet edistävät ympäristönsuojelua. Palvelun on tarkoitus ta-
voittaa niin monta sähköautojen omistajaa kuin mahdollista.

Yliopistolla on useita sähköautojen latauspisteitä. Opiskelijat ja työn-
tekijät voivat käyttää näitä ilmaiseksi. Latauspisteet ovat lukittuja. Tek-
nisen osaston toimistolta saa avaimen alueelle, jolla pysäköintipaikka 
sijaitsee. Avainta hakiessa pitää näyttää opiskelija- tai työntekijäkortti 
ja vahvistaa allekirjoituksella avaimen vastaanotto. Paikoilla on kyl-
tit, jotka ilmoittavat, että ne on varattu sähköautoille, joita ladataan. 

Paikkoja voivat käyttää vain sähköautot, joita ladataan. Kaikki muu 
pysäköinti kuuluu tavallisen tarkastusmaksun piiriin. Ajoneuvoilla on 
oltava voimassaoleva pysäköintilupa Oslon yliopistoon. Oslon yliopis-
to järjestää viisi sähköautoa opiskelijoiden ja työntekijöiden käyttöön 
yhteistyössä yksityissektorin kanssa. Yhdestä Internet-järjestelmästä 
on helppo varata auto, hoitaa varauksia ja tehdä tarvittava dokumen-
taatio. Työhön liittyvä käyttö laskutetaan suoraan ja automaattisesti 
työnantajalta. Yksityinen käyttö on myös mahdollista, ja siitä yhtiö las-
kuttaa tunti- tai päiväperusteisesti. Sähköajoneuvoja käytetään myös 
puisto-osastolla ja tutkimus sähköisistä nurmikonleikkuuroboteista on 
käynnissä47. 

Sähköautojen yhteiskäyttö
Sähköautojen yhteiskäyttö on autonvuokrauksen malli, jossa ihmiset 
vuokraavat autoja lyhyiksi ajoiksi. Yleensä autot vuokrataan tuntive-
loituksella, itsepalveluperiaatteella. Ne houkuttelevat asukkaita, jotka 
käyttävät autoja vain joskus, mutta myös ihmisiä, jotka joskus haluavat 
käyttää toisenlaisia ajoneuvoja kuin yleensä. Yhteiskäyttö täydentää 
julkista liikennettä niin, että autolla voi matkustaa matkan ensimmäi-
sen tai viimeisen osuuden. Tätä tukevat myös integroidut lippuratkai-
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Autojen yhteiskäyttöön tarvittavat investoinnit
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Autojen yhteiskäytön mahdolliset tuotot

sut. Sähköautoja varataan Internet-järjestelmästä, jossa näkyy vapaat 
autot ja niiden lataustaso. Maksun voi suorittaa joko jokaiselta käyt-
tökerralta erikseen tai kuukausimaksuna. Sähköautojen yhteiskäyttö-
konsepti voidaan tukea antamalla sille joitain etuja, kuten ilmainen 
pysäköinti, bussikaistojen käyttö tai ilmainen lataaminen.

Sähköautojen yhteiskäytöllä yritetään vähentää tarvetta toisen au-
ton ostamiselle, auttaa pienentämään matkustamisen kustannuksia ja 
tukea ympäristöystävällistä asennetta.

Turun nykyinen suhde on 453 autoa 1 000:ta asukasta kohden, mikä 
on lähellä suomalaisten kaupunkien keskiarvoa. Autojen yhteiskäyttö 
on viime vuosina kiinnostanut opiskelijoita, mutta laajaa ja vakaata 
tarjontaa ei ole. Turun kaupungilla on tiettyjä liikennetavoitteita, kuten 
liikenteen hiilijalanjäljen minimoiminen, alueellisen teknologian energi-
ankulutuksen minimoiminen ja ympäristöystävälliset liikenneratkaisut. 
Näitä koskevia tavoitteita on Skanssin ja Linnakaupungin osalta tarken-
nettu. Asukkaiden tulisi omistaa autoja 25 prosenttia alle Turun keski-
arvon. Tämä saavutetaan autojen yhteiskäytön kautta, sillä se auttaa 
vähentämään tarvetta toiselle autolle. Yksityisautojen osuus tulee ole-
maan alle 40 prosenttia, mikä saavutetaan muiden liikennevälineiden 
houkuttelevuuden lisäämisellä. Alueiden autoliikennettä rajoitetaan 

nopeusrajoituksilla ja estämällä läpiajoa. Samalla muiden liikennevä-
lineiden käyttämistä helpotetaan suhteessa yksityisautoiluun. Alueilla 
on 25 prosenttia vähemmän pysäköintipaikkoja kuin muilla verrattavilla 
alueilla eivätkä pysäköintipaikat kuulu kiinteistöjen hintoihin48. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi liikenneratkaisujen ja erityises-
ti autojen yhteiskäytön tulisi olla asukkaiden helposti saavutettavissa. 
Siksi autojen yhteiskäyttöpaikkojen pitäisi sopia juuri tähän käyttöön. 
Niiden pitäisi olla lähellä julkista liikennettä, ostoskeskuksia sekä kä-
velyetäisyydellä kodeista. Sähköautojen yhteiskäyttö on myös erittäin 
ympäristöystävällinen ratkaisu ja sopii toiveisiin vähentää autojen 
määrä asukasta kohden. 

Jotta yhteiskäyttö olisi mahdollista, alueellista suunnittelua täytyy 
tehdä sekä alueen sisällä että sen ympäristössä. Hankkeen osallistu-
jat ja liiketoimintamalli pitää määrittää. Lisäksi on sitouduttava siihen, 
että ajoneuvot ja alueet pidetään siisteinä ja houkuttelevina.

Autojen yhteiskäyttöjärjestelmä hyödyttää monin tavoin useita koh-
deryhmiä. Yhteiskäyttöjärjestelmän ansiosta tienkäyttäjät voivat ajaa ly-
hyitä matkoja sähköautolla vaikka käyttäisivät pääosin joukkoliikennettä. 
Yhteiskäyttö voidaan myös yhdistää liikennetietoihin ja -hallintajärjestel-
miin. Sen avulla voidaan välttää se, että perhe investoi toiseen autoon. Si-
joittajat saattavat löytää toteuttamiskelpoisia liiketoimintamahdollisuuk-
sia, joissa on korkeat tuotot, koska markkinoilla on vain muutama toimija. 

Lisäksi sähköautojen yhteiskäytöllä on positiivisia ympäristövaiku-
tuksia. Yksityisautojen määrä, niillä tehtyjen matkojen määrä sekä 
paikallispäästöt vähenevät. Fossiilisia polttoaineita säästyy. Ihmisten 
ja tavaroiden virrat, infrastruktuurin ja liikennevälineiden käyttö op-
timoidaan kustannustehokkaasti. Kaupungissa tarvitaan vähemmän 
pysäköintipaikkoja. Ratkaisu parantaa kaupungin positiivista imagoa 
ja vähentää yksityisten liikennevälineiden käytön osuutta. 

Turussa on 0,495 autoa asukasta kohden49. Tämän mukaan uusilla alueil-
la eli Linnakaupungissa on 6 885 autoa ja Skanssissa 3 672. Jos autojen vaih-
tumisaste on 13 prosenttia50, molemmilla alueilla vaihdetaan vuosittain 231 
autoa. Sähköautojen yhteiskäyttö vähentää käyttäjien ajettuja kilometrejä 
noin 20 prosenttia. Skanssi ja Linnakaupunki vähentävät hiilidioksidipäästö-
jään noin kaksi prosenttia vuodessa51. Näin ollen molempien alueiden mu-
kautettu perusennuste on 12 184 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Useita autojen yhteiskäyttöjärjestelmiä analysoitiin ja sovellettiin 
Skanssiin ja Linnakaupunkiin tarvittavien investointien arvioimiseksi. 
Arviolta kaksi prosenttia Skanssin ja Linnakaupungin asukkaista käyt-
täisi järjestelmää. Tämän perusteella alueille tarvitaan noin 31 säh-
köautoa sekä 51 latauspylvästä. Noutopisteiden määrän arvioidaan 
olevan noin 10. Molemmat alueet vaatisivat noin 1,8 miljoonan euron 
investointeja. Investoinnit on laskettu jaettavaksi neljälle vuodelle, 
mutta niitä täytyy kuitenkin tehdä jatkuvasti.
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Tuottojen laskemiseksi arvioidaan, että noin 480 asukasta käyttävät 
autoja yhteisesti. Käyttäjät lisääntyvät viidessä vuodessa neljänneksen, 
ensiksi 25 prosenttiin, sitten 50 prosenttiin ja siitä 75 prosenttiin, kunnes 
vuonna 2037 käyttäjiä on 483 (100 prosenttia). Vuosittaisen 50 euron asu-
kaskohtaisen jäsenmaksun sekä 1,13 euron kilometrikohtaisen maksun 
avulla vuonna 2040 voidaan saavuttaa 810 000 euron tuotot (jos ajetut 
kilometrit ovat kokonaan 450 000 km (100 prosenttia) asukasta kohden).

BMW Drive Now sähköautojen yhteiskäyttöjärjestelmä
BMW on kehittänyt joustavan ja korkealaatuisen autojen yhteiskäyt-
töjärjestelmän. Sen avulla houkutellaan asukkaita käyttämään palve-
lua. Yhteiskäyttö tarjoaa vaihtoehdon vähän käytetyille ajoneuvoille. 
Hanke aloitettiin Münchenissä kesäkuussa 2011, minkä jälkeen se on 
saanut jalansijaa neljässä saksalaisessa kaupungissa sekä San Francis-
cossa, Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2012 Drive Now -järjestelmässä oli 
yli 1 000 ajoneuvoa, joita käytti yli 60 000 asiakasta. Sen oletetaan 
olevan kannattava vuonna 2013.

Yhteiskäyttö tarjoaa uusia vaihtoehtoja yhä kasvavalle joukolle kau-
punkilaiskuluttajia, jotka ovat kiinnostuneet vaihtoehtoisista liiken-
netavoista ja/tai ympäristöystävällisemmästä elämäntavasta. Autojen 

yhteiskäyttö auttaa myös vähentämään autojen määrää ja pysäköinti-
paikkojen etsimiseen käytettyä aikaa. 

Polkupyörien yhteiskäyttö 
– matkan viimeisen osuuden taittaminen52 
Pohjoismaissa on pitkät pyöräilemisen perinteet53. Sitä pidetään ylei-
sesti sekä edullisena että terveellisenä tapana taittaa lyhyitä matkoja.
Pyörien yhteiskäyttöratkaisussa henkilöiden ei tarvitse omistaa pyö-
rää, vaan he voivat käyttää sitä joustavasti milloin ja missä tahansa. 
Linnakaupungissa ajatuksena on tarjota asukkaille ympäristöystävälli-
siä tapoja, joilla voidaan kulkea alueen sisällä matkan ensimmäiset ja 
viimeiset pari kilometriä54. 

Pyörien yhteiskäyttöratkaisun käyttöönotto ja käyttö onnistuisi kah-
della eri tavalla. Pyöriä voisi vuokrata yhdestä pisteestä ja ne voisi pa-
lauttaa joko samaan tai toiseen pisteeseen. Toiseksi voisi tarjota jous-
tavampaa palvelua, jossa pyörä voidaan jättää mihin vain tai noutaa 
mistä vain ennalta määritellyltä alueelta kaupunginosan sisällä.

Vuokrat voivat perustua käytettyyn aikaan tai vuosittaisiin, kuukau-
sittaisiin, viikoittaisiin tai päivittäisiin maksuihin. Tätä ratkaisua voidaan 
mainostaa esimerkiksi sillä, että käytön ensimmäiset minuutit voisivat 

Polkupyörien yhteiskäytön hiilidioksidisäästöt 
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Polkupyörien yhteiskäytön tuottamat tulo

olla ilmaisia. Jos vuokrapyöriä on tarjolla ja niitä voi palauttaa koko päivän 
ajan jokaisena viikonpäivänä, asukkaat eivät koe yhteiskäyttöä hankalana. 
Tällöin yhteiskäyttö voi hyvinkin korvata pyörän omistamisen. Lisäksi jos 
pyörät ovat helposti saatavilla, myös sellaiset käyttäjät, jotka eivät useas-
ti pyöräile, voivat muuttaa liikennekäyttäytymistään. Näin siksi, että yh-
teiskäytössä ei ole investointi- ja ylläpitokuluja. Käyttöön perustuva malli 
korvaa nykyisen omistajuusmallin monilla yhteiskunnan alueilla. Se on jo 
toteutettu onnistuneesti pyörien yhteiskäyttöjärjestelmissä.

Yhteiskäytettävien pyörien nouto- ja jättöpisteiden sijainnissa kau-
pungin pitäisi jälleen kiinnittää huomiota helppoon saavutettavuu-
teen, Pyöräpisteitä on oltava kaupungilla tarpeeksi. Erityishuomiota 
pitäisi kiinnittää siihen, että pyöräpisteet sijoitetaan liikenneasemien 
sekä asuin-, toimisto- ja ostosalueiden läheisyyteen.

Maksamisen on oltava helppoa. Ratkaisu on tarjottava älykkäänä 
ja asiakkaan omiin tarpeisiin sopeutuvana palveluna. Esimerkiksi mo-
biilisovellus on käyttäjäystävällinen maksutapa pyörien käytölle, joka 
täyttää mainitut kriteerit. Tapa on jo käytössä Berliinin ja Lontoon kal-
taisissa kaupungeissa.

Uusimmat järjestelmät perustuvat älykkääseen teknologiaan. Käyt-
täjät saavat Internetistä ajantasaisen tiedon saatavilla olevista pyöris-

tä. Nämä ”älykkäät” pyörien yhteiskäyttöjärjestelmät ovat puuttuva 
linkki julkisen liikenteen pysäkkien ja matkan kohteiden välillä. Ne 
tarjoavat uuden liikkumismuodon, joka täydentää olemassa olevaa 
julkisen liikenteen järjestelmää.

Linnakaupungissa, jossa on 15 000 asukasta, pitäisi olla 100 pyörää 
ja kymmenisen pyöräpistettä. Skanssiin tarvittaisiin vielä noin 50 pyö-
rää ja viisi pyöräpistettä lisää.

Polkupyörien yhteiskäyttö parantaa lisäksi hyvinvointia ja auttaa 
ihmisiä pitämään itsensä kunnossa ja terveinä. Lisäksi pyörien yh-
teiskäytöllä saavutetaan taloudellisia etuja. Vanhemmat asukkaatkin 
voidaan huomioida tarjoamalle heille sähköpyöriä, jotka helpottavat 
polkemista tai poistavat sen tarpeen jopa kokonaan.

Pyörien yhteiskäytön aloituskustannukset ovat verrattain alhaiset, 
ja ratkaisun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Lisäksi Turun kaupun-
ki voi toteuttaa tavoitteensa tarjota asukkailleen edullisia, joustavia 
sekä ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä lyhyille matkoille. Hiilidioksi-
dipäästöt vähenevät 720 tonnia vuosittain, joten pyörien yhteiskäyt-
tö auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Kun pyörien yhteiskäytöstä 
tulee hyväksytty liikennetapa, tarvitaan vähemmän liikennevaloja ja 
pysäköintipaikkoja. Pyörien yhteiskäyttöä voidaan edistää esimerkiksi 
tietulleilla. Lontoossa ruuhkamaksut ovat lisänneet pyöräilyä 28 pro-
senttia ensimmäisen vuoden aikana55.

Polkupyörien yhteiskäyttöjärjestelmän investointien laskemiseksi 
oletetaan, että 20 prosenttia Skanssin ja Linnakaupungin asukkaista 
käyttää järjestelmää. 

Yhtä pyörää käyttää 30 asukasta ja kymmenelle pyörälle rakenne-
taan aina yksi pyöräpiste. Yhden pisteen investointi on noin 41 000 
euroa ja pyörän 300 euroa. Jälleen investoinnit voidaan jakaa neljän 
vuoden ajalle, jolloin välillä tulee epäsäännöllisiä lisäkustannuksia 
pyörien ja pisteiden kunnostamisesta. Käyttökustannusten on arvioitu 
olevan yhteensä noin 225 000 euroa vuodessa.

Mahdollisten tulojen laskemiseksi oletetaan jäsenistön jälleen li-
sääntyvän (25, 50, 75 ja 100 prosenttia). Jäsenten kokonaismäärä, 
eli Linnakaupungissa 3 000 ja Skanssissa 1 600, saavutetaan vuonna 
2037. Vuosittainen jäsenmaksu on arviolta noin 50 euroa, kun taas 
kilometritaksa on 0,03 euroa, mikäli vuodessa yhdellä pyörällä pyöräil-
lään 7 000 kilometriä. Lisäksi tuloja voidaan saada mainoksista noin 
400 euron arvosta pyöräpistettä kohti joka kuukausi. Tämän seurauk-
sena molempien asuinalueiden tuotto vuonna 2037 olisi noin 335 
000 euroa. 

Pyörien yhteiskäyttö Bielissä, Sveitsissä
Bielin kaupunki pyrkii innostamaan sekä asukkaita että matkailijoita 
pyöräilemään. Yhteiskäytön myötä kenenkään tarvitse kokea pyörän 
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omistamisen huonoja puolia, kuten sitä, että pyörä varastettaisiin 
tai sitä pitäisi huoltaa. Autolla tai julkisella liikenteellä Bieliin tulevat 
voivat käyttää pyörää matkansa viimeisellä osuudella. Kaupungin ta-
voitteena on, että ympäristöystävällisiä liikennemuotoja käytettäisiin 
enemmän, joten kaupunki tukee pyörien yhteiskäyttöä.

Pilottivaiheessa käytössä on 50 pyörää. Suunnitelmissa on 400 pyö-
rää 50 pisteessä, joista pyöriä voi noutaa ja joihin niitä voi jättää. Yri-
tykset voivat tukea järjestelmää asentamalla pyöräpisteen toimistonsa 
eteen ja rahoittamalla muutaman pyörän koko järjestelmään. Viestin-
tälaite ohjaa ja valvoo tietovirtaa pyörän ja keskuspalvelimen välillä. 
Käyttäjät rekisteröityvät etukäteen, ja heillä on joko päivä-, kuukausi- 
tai vuosijäsenyys. Yhteiskäyttöä pyörittää Bielin kaupungin suunnitte-
luviranomaiset sekä työnvälitystoimisto.

Sähkölinja-autot
Turkuun on tulossa julkiseen liikenteeseen noin 180 diesel-linja-autoa. 
Vaihtoehtoisia teknologioita arvioidaan. Julkisen liikenteen käyttöä 
edistetään, jotta linja-autoliikenteen osuus saadaan nousemaan yli 15 
prosenttiin nykyisestä 11 prosentista. Skanssin ja Linnakaupungin tar-
kat tavoitteet on määritetty seuraavassa. 

Vuosittaiset hiilidioksidipäästövähennykset 
sähkölinja-autojen ansiosta

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000
-11%

En
n

u
st

e 

12 400

898
479

11 023

Li
n

n
ak

au
p

u
n

g
in

 
sä

äs
tö

p
o

te
n

ti
aa

li 

Sk
an

ss
in

 
sä

äs
tö

p
o

te
n

ti
aa

li 

Tonnia 
hiilidioksidia 

vuodessa

M
u

ka
u

te
tt

u
 

en
n

u
st

e 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

4
6

0
0

2
1

4
0

2
1

4
0

2
1

4
0

2
1

4
0

2
1

4
0

2
1

4
0

2
1

4
0

2
1

4
0

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

Sähkölinja-autojen tuottamat tulot

Yli 60 prosenttia asukkaista tulee asumaan enintään 250 metrin 
päässä julkisen liikenteen pysäkistä, ja yli 90 prosenttia asukkaista 
enintään 450 metrin päässä. Julkisen liikenteen järjestelmä perustuu 
älykkäisiin, tieto- ja viestintäteknologiaan perustuviin ratkaisuihin.

Sähkölinja-autot edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista. En-
sinnäkin ne tekevät alueista ympäristöystävällisempiä ja helpommin 
saavutettavia. Sähkölinja-autot ovat nopeita ja tehokkaita kulkuvä-
lineitä. Tämä myös vähentää autoliikennettä alueilla ja kaupungin 
keskustaan.

Sähköbusseja varten on esimerkiksi rakennettava luotettava lata-
usinfrastruktuuri sekä mukavat linja-autoasemat. Liikenteenohjauk-
sessa täytyy huomioida tarpeeksi lyhyet vuorovälit ja optimoitu mat-
kaketju eri bussilinjojen ja jopa liikennevälineiden välillä.

Sähkölinja-autoihin on saatavissa kaikenlaisia voimaratkaisuja 
polttomoottorilla varustetusta pelkillä akuilla kulkevaan ja poltto-
kennoteknologiaan. Nykyään yleisin on sarjahybridi, jossa on sähkö-
moottori tuottaa 100 prosenttia voimasta.

Sähkölinja-autojen reitit voidaan suunnitella kulkemaan tavallisilla 
bussikaistoilla tai muusta liikenteestä eristetyillä kaistoilla kauempana 
sijaitsevista keskuksista kaupungin keskustaan. Täytyy kuitenkin taata, 
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että joko varikoilla tai kääntöpaikoilla on riittävät latausmahdollisuu-
det jatkuvan palvelun takaamiseksi.

Sähkölinja-autot ovat hiljaisia ja ympäristöystävällisiä. Voidaan olet-
taa, että sähkölinja-autojärjestelmän käyttöönotto vähentää julkisen 
liikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 50–90 prosenttia. Vähennys riip-
puu sähkölinja-autojen määrästä ja siitä, millä tavalla sähkö tuotetaan. 
Kaupungille ja liikennöitsijälle sähkölinja-autot laskevat huomattavasti 
energian hintaa ja tekevät molemmista riippumattomampia raakaöljyn 
hinnoista.

Kun polttomoottoria käyttävät linja-autot korvataan sähkölinja-au-
toilla, hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti. Oletetaan, että 
vuonna 2035 linja-autolla matkustetaan yhteensä 12 miljoonaa ki-
lometriä, joista Skanssin ja Linnakaupungin osa on 1,157 miljoonaa 
kilometriä. Puhtaan sähkölinja-autojärjestelmän hiilidioksidipäästöt 
olisivat 150 tonnia vuodessa. Näin ollen sähkölinja-autojärjestelmän 
käyttöönotto voi vähentää hiilidioksidipäästöjä 1 300 tonnia vuodes-
sa. Tämä on 11 prosenttia oletetuista päästöistä.

Investointikustannusten laskemiseksi sähkölinja-autojen arvioitu 
määrä on 21, kun jaetaan linja-autoilla matkustettujen kilometrien 
määrä Skanssin ja Linnakaupungin koon kanssa. Yhden sähkölinja-
auton hinnan arvioidaan olevan noin 400 000 euroa. Kummallekin 
alueelle tarvitaan yksi latauspylväs, joka maksaa 60 000 euroa. Käyt-
tökustannukset ovat noin 0,35 euroa kilometriltä (vain huolto). Hen-
kilöstökuluja ei ole otettu mukaan laskelmiin, sillä niiden oletetaan py-
syvän samalla tasolla kuin polttomoottorilinja-autojakin käytettäessä. 
Ajoneuvoihin kuluvat investoinnit ovat siis noin 8,4 miljoonaa, jonka 
voi jakaa neljälle vuodelle. Käyttökustannukset laskettiin kilometrien 
perusteella, ja niistä tulee yhteensä noin 4,6 miljoonaa vuodessa.

Tulojen oletetaan olevan samalla tasolla kuin polttomoottoribusseilla. 
Sähkölinja-autoista on monenlaisia hyötyjä verrattuna polttomoottorilin-
ja-autoihin. Ensimmäiseksi pitää mainita huomattavat säästöt polttoaine-
kustannuksista ja riippumattomuus raakaöljyn hinnoista. Lisäksi sähkölin-
ja-autot voivat tukea älykästä sähköverkkoa varastoimalla energiaa.

Sähkölinja-autot eri kaupungeissa56

Kaupunkien tavoitteina on ollut parantaa ilmanlaatua ja vähentää me-
luhaittoja, luoda ympäristöystävällisempiä julkisen liikenteen ratkaisuja 
sekä lisätä julkisen liikenteen osuutta. Sähkölinja-autojen asentaminen 
on lisännyt joukkoliikenteen kokonaismatkustajamääriä johdinautojen 
reiteillä Arnhemissa, Hollannissa 17 prosenttia ja Salzburgissa, Itävallas-
sa 16 prosenttia. Myös San Franciscosta on samanlaisia tuloksia. 

Quebecin kaupungissa toteutetun yleistä positiivista asiakaspalau-
tetta koskevan tutkimuksen mukaan 82 prosenttia vastaajista oli erit-
täin tyytyväisiä tai tyytyväisiä.

Arnhemissa, Hollannissa huomattiin, että oli halvempaa liikennöidä 
kuutta johdinautoa tunnissa kuin kuutta polttomoottorilinja-autoa. Säh-
kölinja-autojen etuihin lukeutuu selvästi alemmat ja ennustettavammat 
käyttökustannukset (verrattuna maahantuotuihin polttoaineisiin).

Esimerkiksi Salzburgissa, Itävallassa on suunnitelmissa poistaa fossii-
lisilla polttoaineilla kulkevat linja-autot lähes kokonaan ympäristösyis-
tä. Vertailut todistavat, että sähkölinja-autot poistavat joutokäynnin 
energiahukan täysin (bussipysäkillä tai liikennevaloissa pysähtyminen) 
tuovat uudistusten avulla vuosittaisen 30 prosentin energiansäästön 
vähentävät ilmansaasteita ja melusaastetta

Ecolobus-hanke Quebecissa, Kanadassa on vähentänyt liikennettä, 
edistänyt kestävyyttä ja tuonut sosiaalisia hyötyjä vuodesta 2008. 
Varmistamattomat todisteet paikallisilta virkamiehiltä viittaavat on-
nistumisiin autojen ja linja-autojen määrän vähentämisessä Quebecin 
vanhassa kaupungissa kävely-ystävällisemmän ympäristön luomisessa

Ajoneuvon voi ladata esimerkiksi kun se kulkee johtojen alla tai mie-
luiten vähiten ruuhkaisina tunteina (yleensä yön yli) kuten Genovassa 
ja Torinossa, Italiassa Yön yli lataaminen vähentää sähköntuotannon 
kuormittamisen ongelmaa

Liikenteenohjausjärjestelmällä optimoidut matkaketjut 
Sujuvan ja hyvin toimivan julkisen liikenteen varmistamiseksi tarvi-
taan tehokas ja hyvin suunniteltu matkaketju. Toimiva ketju on koko 
julkisen liikenteen selkäranka. Lisäksi edellä mainitut liikennevälineet 
integroidaan älykkääseen ja helppokäyttöiseen käyttäjäliittymään.

Optimoidut vaihtovälit liikennevälineiden välillä voivat vähentää 
odotusaikoja ja tehdä julkisella liikenteellä matkustamisesta mukavaa. 
Odotusaikoja voi lyhentää myös liikenteenohjausjärjestelmällä, reitti-
suunnittelulla ja onnettomuuksien hallinnalla. Järjestelmän pitää täyt-
tää tietyt vaatimukset. Näihin kuuluvat tiedon korkea käytettävyys ja tie-
donkäsittely sekä optimoidut toiminnalliset sekä hallinnolliset prosessit. 

Kun liikkumisen tarve siirtyy julkiseen liikenteeseen, sen palvelujen 
houkuttavuutta täytyy vahvistaa lyhentämällä matkustusaikoja ja var-
mistamalla aikataulujen pitävyys. 

Julkista liikennettä suosivan ohjausyksikön asentaminen liikenneva-
loristeyksiin toimii kahdella tavalla. Sopivasti varusteltu ohjausjärjes-
telmä lisää matkustusnopeutta ja parantaa julkisen liikenteen täsmäl-
lisyyttä. Sen ansiosta liikennöitsijät voivat myös käyttää ajoneuvoja 
mahdollisimman taloudellisesti tai vaihtoehtoisesti parantaa palvelui-
ta samalla ajoneuvomäärällä. Taattu julkisen liikenteen etuajo-oikeus 
hallinnoidaan yleensä paikallisesti. Ohjauksella on vain hyvin pieni 
vaikutus yksityisautoihin.

Linja-auto- tai pikaraitiotiekaista on määritetty liikenneverkostoon 
(käyttäen merkkejä tai GPS-teknologiaa). Kun kulkuneuvo lähestyy 
pysähdysviivaa, sen sijainti välittyy läheiseen hallintalaitteeseen. Lii-
kennevaloja säädellään pidentämällä tai lyhentämällä vihreitä valoja 
ja jopa lisäämällä uusi vaihe, jotta linja-autolle tai pikaraitiovaunulle 
palaa vihreä valo, kun se saapuu pysähdysviivalle. 

Julkisen liikenteen etuajo-oikeuden tarkoituksena on kuljettaa ajo-
neuvo risteyksen yli ilman pysähdyksiä tai ajanhukkaa. Sillä voidaan 
pitää myös yksityisliikenteeseen kohdistuvat ympäristövaikutukset 
niin pieninä kuin mahdollista. 

Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG -yhtiön tekemän tutkimuksen 
mukaan linja-autot ja raitiovaunut tuhlaavat 27 prosenttia kokonais-
matkustusajastaan odottaessaan risteyksissä57. Tätä voidaan vähentää 
huomattavasti antamalla julkiselle liikenteelle taattu etuajo-oikeus. 
Jos poliittista tahtoa riittää, voidaan liikenteenohjausjärjestelmä oh-
jelmoida niin, että julkisen liikenteen odotusaika risteyksissä leikataan 
nollaan. Tämän kaltainen ratkaisu vaatii kuitenkin, että käytössä on 
erillinen linja-auto- tai raitiovaunukaista, jolla taas voi olla suuri vaiku-
tus yksityisliikenteeseen.

Matkaketju mahdollistaa muutoksen yksityisautoilusta julkisen lii-
kenteen käyttöön. Sen ansiosta julkinen liikenne on aiempaa käte-
vämpää ja kadut ovat vähemmän ruuhkaisia. Liikennöitsijälle tämä 
tarkoittaa enemmän matkustajia, vähemmän ajoneuvoja ja näin vä-
hemmän kulutettua polttoainetta. Optimoidut matkaketjut vähentä-
vät linja-autojen tahattomia pysähdyksiä. Tieteelliset analyysit ovat 
osoittaneet, että pysähdys vastaa 60 sekunnin odotusta moottori 
käynnissä, joten jos linja-autojen pysähdyksiä risteyksissä voidaan 
vähentää, se leikkaa pakokaasupäästöjä. Toimiva matkaketju tukee 
kaupungin suunnitelmaa kasvattaa julkista liikennettä 15 prosenttia, 
ja saumaton liikenne vähentää ajoneuvojen määrää.

Yhteensä 10 prosentin vähennys matkustusajassa yhdellä julkisen 
liikenteen reitillä (jos palveluvälit pysyvät samoina) voi johtaa siihen, 
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että julkisen liikenteen järjestämiseen vaadittava ajoneuvomäärä voi 
vähetä jopa 9 prosenttia. Tämä toisi suuret säästöt ajoneuvo-, henki-
löstö- ja huoltokuluihin.

Liikenteen ympäristövaikutukset pienenevät, jos liikennevälineiden 
käyttö painottuu kohti joukkoliikennettä. Esimerkiksi jos liikennetihe-
ys on pienempi ja kaupungissa on vähemmän yksityisiä ajoneuvoja, 
liikenne myös pysähtelee vähemmän. Näin ollen ympäristöhaitatkin 
vähenevät.

Turun liikenteen hiilidioksidipäästöt vuonna 2035 ovat 128 000 
tonnia vuodessa, jos jokaisen asukkaan liikennetottumukset ovat sa-
manlaiset ikään katsomatta. Jos oletetaan, että Turussa vuonna 2035 
ajetaan bussilla noin 12 miljoonaa kilometriä, joista 100 prosenttia 
sähkölinja-autoilla, hiilidioksidipäästöennuste on 12 386 tonnia Lin-
nakaupungissa ja Skanssissa. Optimoitu matkaketju voi vähentää säh-
kölinja-autojen päästöjä vielä 14 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Tarvittavan tilan kannalta matkaketjun toteuttamiselle ei ole mi-
tään erityisvaatimuksia. Matkaketju sopii yhteen kaupungin strategi-
an kanssa, jonka tavoitteena on tehdä joukkoliikenteestä houkutte-
levampaa ja lisätä muiden liikennevälineiden käyttöä yksityisautojen 
kustannuksella. Tietysti se vaatii kohtuullisen markkinakoon eli tietyn 
määrän matkoja. Matkaketju suunnitellaan koko Turun kaupungille, 
eli kahdelle rautatieasemalle sekä paikallisbussien ja kaukoliikenteen 
linja-autoasemille. Teknisesti ottaen vaikeinta on integroidun käyttö-

liittymän suunnittelu. Kuitenkin sen soveltaminen muihin Turun kau-
punginosiin tai jopa muihin alueen kaupunkeihin on hyvinkin mah-
dollista. Matkaketjun koko ja muuttujat tekevät siitä varsin helposti 
suunniteltavan.

Integroitu liikennealusta (Integrated mobility platform, IMP) 
- tapa suunnitella ja varata matkoja lähtöpaikasta kohteeseen 
Skanssin ympäristöystävällinen asuinalue on juuri rakennettu valmiiksi 
vuonna 2035. Kaikki infrastruktuuriratkaisut on toteutettu. Kaikki jul-
kiset ja älykkäät palvelut toimivat. Matkustuspäätöksiä tekevät asuk-
kaat vaativat ajantasaista tietoa älypuhelin- tai tablettisovelluksiinsa. 
Asukkaat voivat integroidun liikennealustan avulla saada olennaista 
matkustustietoa jo ennen kuin he lähtevät liikkeelle. 

Tällaisen ratkaisun luomiseksi pitää täyttää tietyt lainopilliset, toi-
minnalliset ja tekniset vaatimukset (esimerkiksi liiketoimintamalli ja 
yhteistoimintasopimus liikennöitsijöiden kanssa, optimoitu liikenteen-
ohjaus, tietyt käyttöliittymät ja IT-arkkitehtuuri).

Tällaisen ratkaisun luomiseksi pitää täyttää tietyt lainopilliset, toi-
minnalliset ja tekniset vaatimukset (esimerkiksi liiketoimintamalli ja 
yhteistoimintasopimus liikennöitsijöiden kanssa, optimoitu liikenteen-
ohjaus, tietyt käyttöliittymät ja IT-arkkitehtuuri).

Liikennevälineiden vertailu toisiinsa on tärkeää, jotta koko liiken-
neinfrastruktuuria voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tiedot liikenteestä on saatavilla eri liikennemuodot sisältävästä liikenne-

Integroitu liikennealusta
Esimerkki 
– ainoastaan havainnollistamiseksi

Turun kuluttajakäyttöliittymä (B2C)

Liikennetieto/
reititys

Varaukset Liput Maksut Vahvistaminen

Integroitu
liikennealusta 

(B2B)

Tekniset integrointipalvelut
• Tietojen kerääminen, tietojen muokkaaminen
• Tietoturvalliset viestit
• Palveluiden johtaminen
• Käyttötietojen tallentaminen ja arviointi
• Raportointi

Lisäarvopalvelut:
• Ajantasainen liikennetietojärjestelmä
• Eri liikennevälineet huomioiva matkansuunnittelu
• Yhtäaikainen matkan varaus ja lippujen 
 varmistaminen useista liikennevälineistä
• Eri osapuolten välinen lippujen selvitys ja tulonjako
• Kumppaneiden ja palveluiden hallinta 

Reitin

suunnittelu 
Lippu-

järjestelmä
Liikennöitsijä Alueellinen 

liikennöitsijä 
Alueellinen 

liikennöitsijä
Autojen 

yhteiskäyttö
Pyörien 

yhteiskäyttö
Pysäköinti Alueellinen 

taksipalvelu
Maanlaajuinen 
liikennöitsijä

Maanlaajuinen 
rautatieyhtiö 

Pyöräreittien 
suunnittelu
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taistuvat ja lippuautomaatteja tarvitsee huoltaa vähemmän. Lisäksi 
liikennöitsijöiden voitot kasvavat, kun ne tarjoavat asiakkailleen lisä-
arvopalveluita. Kumppanuuksien ansiosta liikennöitsijöillä on uusia 
myyntikanavia ja ne ymmärtävät paremmin asiakkaita järjestelmästä 
saatavien tietojen ansiosta.

Kaupunki ja ympäristö hyötyvät liikenneinfrastruktuurin tehokkaas-
ta käytöstä. Liikennettä voidaan säännellä päästörajoituksilla. Esi-
merkiksi jos hiukkaspitoisuus ylittää rajan, liikennealustan reittiopas 
tarjoaa ainoastaan päästöttömiä ratkaisuja, kuten sähkölinja-autoja, 
pyörien yhteiskäyttöä sekä sähköautojen yhteiskäyttöä. Kaupunki voi 
viestiä matkustajille suoraan alustan kautta. Heille voi kertoa esimer-
kiksi rakennus- tai tietyömaista, jotka voivat vaikuttaa liikenteeseen. 
Tämä helpottaa asukkaita mukautumaan suunnittelemattomiin muu-
toksiin, jotka voisivat vaikuttaa heidän tavalliseen matkustuskäyttäyty-
miseensä. Kaupungista tulee näin houkuttelevampi.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt Turussa vuonna 2035 ovat arviolta 
128 000 tonnia vuodessa, ja Skanssissa Linnakaupungissa yhteensä 12 
400 tonnia vuodessa, jos jokaisen asukkaan liikennetottumukset ovat 
samanlaiset ikään katsomatta58. Liikennealustan myötä kuusi prosent-
tia yksityisliikenteen käyttäjistä siirtyy käyttämään joukkoliikennettä. 

 ja matkustajatietopalvelusta (Real Time Traffi c and Travel Information, 
RTTI). Ne ovat ympäristötietoisten kuljettajien ja matkustajien saatavil-
la. Yksittäiset matkustajat muuttavat liikennekäyttäytymistään järjes-
telmän käyttöönoton seurauksena: 
• saasteet vähenevät, myös hiilidioksidipäästöt, 

hiukkaspäästöt ja melu
• ruuhkat vähenevät
• energiankulutus pienenee
• julkista liikennettä suositaan yksityisliikenteen kustannuksella
• liikenteenohjauksesta tulee reagoivaa ja sopeutuvaa

Eri liikennevälineet sisältävä liikennealusta tarjoaa samasta alustas-
ta helppokäyttöisiä liikennepalveluita. Se mahdollistaa kätevän mat-
kustamisen usealla eri välineellä. Liikennealusta on helppokäyttöinen, 
joten matkustaja voi käyttää sitä sen kummempia ajattelematta. Alus-
ta tekee matkustustiedoista läpinäkyviä, ja sen voi räätälöidä nouta-
maan matkustajan haluamat tiedot. Siihen voi myös yhdistää houkut-
televia hinta- ja bonusohjelmia. 

Liikennöitsijöiden yhteistyö palvelee matkustajia eri välineillä läh-
töpisteestä kohteeseen. Liikennöitsijöille palvelutarjonta tuo kustan-
nussäästöjä, sillä hallinnolliset varaus- ja laskutusprosessit yksinker-
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Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä Skanssissa ja Linnakaupungissa 
viisi prosenttia. Näin ollen näiden kaupunginosien ennuste on 11 840 
hiilidioksiditonnia päästöjä vuodessa. 

Alustan perustamiseen vaadittavat investoinnit riippuvat suuresti 
liiketoimintamallista. Palvelu voidaan ulkoistaa tai sen voi tarjota kau-
punki tai liikennöitsijä. Ensimmäisessä tapauksessa palveluntarjoajalle 
voidaan maksaa esimerkiksi myynnin perusteella, ja toisessa tapauk-
sessa palvelua pyörittävä yksikkö on vastuussa investoinnista. Inves-
toinnin suuruus riippuu käyttäjämäärästä sekä siitä, kuinka monta 
liikennöitsijää ja yritystä on liitetty alustaan.

Kaikki liikennevälineet sisältävän liikennealustan (IMP) konsepti on 
esitelty kolmen erikokoisen ja -tyylisen eurooppalaiskaupungin viran-
omaisille. Yhtä prototyyppiä kehitetään parhaillaan.

Edellä kuvattujen liikenneratkaisujen ympäristövaikutukset on laskettu 
toisistaan erillään. Hiilidioksidipäästöjen pieneneminen voi olla kaikki yh-
dessä huomioiden korkeampi kuin silloin, jos otetaan huomioon ratkaisujen 
väliset riippuvuudet. Tämän vuoksi päästövähennyslaskuja on tarkistettu li-
säämällä 17 prosentin vähennyskerroin, joka kuvastaa todellisia ratkaisujen 
välisiä riippuvuuksia. Tämän seurauksena tarkistettu yhteenlaskettu tulos 
on 7,138 hiilidioksiditonnin vähennys vuodessa (58 prosenttia).

Toteutuksen menestystekijöitä
Kaupunginosan liikennesuunnitelman suunnittelu sekä toteutus on 
monimutkaista. Muutamaan onnistumisen kannalta olennaiseen 
tekijään on kiinnitettävä huomiota, jotta ratkaisut toteutetaan on-
nistuneesti.

Liikennevälineiden liikennesuunnittelun yhdistäminen: On suo-
siteltavaa yhdistää julkisen liikenteen järjestelmä koko kaupungin 
liikennesuunnitteluun ja –järjestelmään. Tämä vahvistaa julkista lii-
kennettä. Yksityisliikennettä pitäisi rajoittaa liittämällä se julkiseen 
liikennejärjestelmään. Vaihtojen toisiin liikennevälineisiin pitäisi 
olla hyvin suunniteltuja, kitkattomia ja läpinäkyviä, jotta edistettäi-
siin julkisen liikenteen käyttöä yksityisliikenteen sijaan. 

Pitkän tähtäimen rahoitusstrategia: Olennainen seikka liikenne-
järjestelmän onnistuneen toteutuksen ja käytön kannalta on yksi-
tyiskohtainen rahoitusstrategia. On tärkeää ottaa huomioon suh-
teellisten matalien aloituskulujen lisäksi jatkorahoitus. Jokaisen 
ratkaisun liiketoimintamallin erilliset strategiat pitää kuvata yksi-
tyiskohtaisesti. 

Turun väestönkasvun ennuste 

Ratkaisu

Sitoutuminen 
energiatehokkuuteen

Alueen yhteiset tilat

Väestörakenteen 
muutokseen ja 

tuleviin trendeihin 
sopeutuminen

Perhekeskeisyys 
osana brändäystä

Skanssin visio

Elävä keidas, joka keskittyy 
nuoriin perheisiin ja luoviin 
ihmisiin

Linnakaupungin visio

Kaupunkihautomo, joka 
keskittyy moderneihin kau-
punkilaisiin ja työssä käyviin

Keinot

Green Building Monitor -järjestelmä

Living Lab -tutkimustapa

Yhteiset saunat

Torit

Liikenneopas ja matkan viimeisen osuuden kulkeminen autolla

Tuettu asuminen 

Monitoiminnallinen 
koulukeskus

Monitoiminnallinen 
koulukeskus

• Kuluttajasta tulee 
tuottaja

• Älykkäät rakennukset

Synergiat

• Standardoidut 
turvallisuusjärjestelmät

• Julkinen liikenne

• Julkinen liikenne
• Standardoidut 

turvallisuusjärjestelmät
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Turun väestönkasvun ennuste 

Järjestelmän laadunvalvonta ja ylläpito: Liikennejärjestelmän 
käytön, hyväksynnän ja laadun valvonta on ratkaisevaa jatkuvalle 
kehitykselle. Käyttötiedot, matkustustottumukset ja matkustuskäytös 
tukevat järjestelmän kehittämistä. Skanssin, Linnakaupungin ja koko 
kaupungin asukkaiden hyväksyntä, on olennaista järjestelmän menes-
tykselle. Jatkuva markkinointi, viestintä ja läpinäkyvyys: Kunnes 
julkisen liikenteen järjestelmästä tulee olennainen osa matkustajien 
matkustustottumuksia, on olennaista että matkustajia ja asukkaita 
muistutetaan jatkuvasti sen eduista. Tämänlainen viestintä on välttä-
mätöntä järjestelmän käyttöön rohkaisemiseksi. Tavoite on saavuttaa 
vakiintunut tai kasvava käyttäjämäärä ja lisätä julkisen liikenteen suo-
siota muiden liikennevälineiden sijaan.

Sosiaaliset seikat

Energian, rakennusten sekä liikenteen ja logistiikan infrastruktuu-
rialueiden ratkaisujen lisäksi Turun kaupunki ja Siemens keskittyivät 
myös kestävien asuinalueiden ”pehmeään” toiminta-alueeseen eli so-
siaalisiin seikkoihin. Skanssin ja Linnakaupungin yhdistävä periaate on 

luoda kehys, joka mahdollistaa ja aktiivisesti innostaa asukkaita toi-
mimaan kestävästi. Lisäksi tarkoituksena on luoda ainutlaatuinen ym-
päristö, jossa kaikenlaiset yksilöt tuntevat olevansa osa yhteisöä, joka 
tarjoaa laajan valikoiman vapaa-ajan toimintaa ja täyttää asukkaiden 
päivittäiset tarpeet. 

Sosiaaliset seikat käsittelevät näitä pyrkimyksiä jakamalla ne (1) 
neljään ratkaisualueeseen, jotka ovat kaupunginosan profi ilin mu-
kaisia, kuten edellisen sivun kuvasta näkyy. Toisessa vaiheessa nämä 
ratkaisut räätälöidään sopimaan kahden tietyn asukasryhmän omi-
naisuuksiin ja tarpeisiin. Kun Skanssi, ”Elävä keidas”, keskittyy nuoriin 
perheisiin ja luoviin ihmisiin, Linnakaupunki on ”Kaupunkihautomo”, 
joka houkuttelee pääosin kaupunkiympäristössä viihtyviä ja dynaami-
sia työssäkäyviä ihmisiä. Yleispätevien ratkaisujen sijasta tämä lähes-
tymistapa antaa näille asuinalueille mahdollisuuden vastata tulevien 
asukkaidensa tarpeisiin konkreettisilla ja, mikä tärkeintä, yksilöidyillä 
toimilla, joilla voidaan toteuttaa kestävä yhteiskunta. 

Sosiaalisiin seikkoihin liittyvillä toimilla kaupunginosista kehittyy yh-
teisöjä, jotka ottavat mukaan, aktiivisesti tukevat ja osallistavat kaiken 
ikäisiä asukkaita ja jotka samalla ovat tärkeitä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen kannalta.
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Turun väestönkasvuennuste 2012–2030 

Vuosia 2012–2030 koskevan Turun väestönkasvuennusteen mukaan Turun 
väestö kasvaa vuosittain noin 1 000 hengellä vuoteen 2020 asti, jonka 
jälkeen kasvu hidastuu noin 600 henkeen vuodessa.

Yli 65-vuotiaiden asukkaiden kasvun ennuste 2012–2035

Yli 65-vuotiaiden määrä on viime aikoina ollut noin 1 000 asukasta vuo-
dessa, mutta kasvu hidastuu vuoden 2013 jälkeen. Tilastokeskuksen ennus-
teen mukaan vuoteen 2035 mennessä Turussa on 47 031 yli 65-vuotiasta 
asukasta, mikä on 13 741 henkeä enemmän kuin vuonna 2011.
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Haaste
Turun väestö kasvaa, kuten seuraavasta kaaviosta näkyy. Vuonna 
2012 Turussa on 178 630 asukasta. Kaupungin täytyy sopeutua noin 
7,2 prosentin väestönkasvuun vuoteen 2030 mennessä, sillä silloin 
asukasmäärän arvioidaan olevan 191 503 asukasta. Samalla 65-vuo-
tiaiden määrä nousee 36 prosentilla eli nykyisestä 33 290 asukkaas-
ta noin 45 250 asukkaaseen vuonna 2030. Yli 85-vuotiaiden määrä 
nousee prosentuaalisesti vielä nopeammin, 4 638 asukkaasta vuon-
na 2012 noin 10 300 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Kasvua 
on 122 prosenttia. 

Väestönkasvu yhdistettynä ikääntymiseen haastaa yhteiskunnan ke-
hittämään uusia ratkaisuja terveydenhuoltoon sekä seniorien asumisen 
tukemiseen ja huomioimiseen yhteiskunnan toiminnoissa.

Lisäksi Turku houkuttelee maahanmuuttajia monista maista. Vuon-
na 1990 Turussa asui 1297 asukasta, joilla oli maahanmuuttajatausta. 
Vuonna 2012 heitä oli 15 609 ja kasvun odotetaan jatkuvan. Erilaisuus 
lisääntyy, mikä taas vaatii eri kohderyhmille räätälöityjä ratkaisuja, 
eikä niinkään massaratkaisuja. ”Yksi sopii kaikille” -ajattelutapa pitää 
korvata tietoisuudella yksilöiden tarpeista ja erityisesti vähemmistöjen 
tarpeista.

Näiden väestörakenteen muutosten ohella Turun kaupunki tahtoo 
tarjota innovatiivisia ratkaisuja nykypäivän polttavimpiin kysymyk-
siin, kuten: 

Miten yhdistää työ- ja perhe-elämä? Kuinka yksilö voisi suojella luon-
nonvaroja? Onko mahdollista elää ympäristöystävällisesti ja nauttia sa-
malla kaupungin eduista?

Turun kaupungin ja Siemensin yhteisissä työpajoissa päätettiin, 
että neljän seuraavan ratkaisualueen yhdistelmä vastaa parhaiten 
kestävän yhteiskunnan haasteisiin.

Sosiaalinen sitoutuminen energiatehokkuuteen
Yksi Turun tavoitteista on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 pro-
senttia henkeä kohden vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 
tasosta. Päästöjä vähentäviä infrastruktuuriratkaisuja voi tu-
kea sosiaalisella sitoutumisella energiatehokkuuteen. Energiaa 
säästetään lisäämällä asukkaiden tietoisuutta heidän omasta 
energian käytöstään ja luomalla yhteinen näkemys vastuulli-
sesta resurssien käytöstä. Yhteinen näkemys innostaa asukkaita 
toimimaan aktiivisesti Linnakaupungin ja Skanssin ympäristöys-
tävällisen imagon puolesta.

Alueen yhteiset tilat
Julkiset tilat ovat ratkaiseva osa uusien asuinalueiden imagoa. 
Yhteisissä sisä- ja ulkotiloissa voidaan tarjota useita palveluita 
ja vaalia yhteisöllistä tunnelmaa esimerkiksi erikoistapahtu-
mien, kuten konserttien ja myyjäisten, avulla. Alueiden profi i-
lit tulevat näkyviin, sillä nuoriin perheisiin ja luoviin ihmisiin 
keskittyvään Skanssiin on suunnitteilla yhteisiä alueita, jotka 
toimivat sosiaalisen elämän keskuksina. Sitä vastoin Linnakau-
pungin ”kaupunkihautomosta” tulee tunnettu liike-elämän kes-
kuksistaan, jotka tarjoavat useita mahdollisuuksia verkostoitu-
miseen ja liiketoimintaan.

Väestönmuutokseen ja tulevaisuuden trendeihin sopeutuminen
Turun väestön ikääntyminen on kiireellinen haast, johon pitää 
tarttuaua innovatiivisilla ratkaisuilla. Niiden on edistettävä erityi-
sesti kaikista haavoittuvimpien yksilöiden hyvinvointia ja sopeu-
tumista yhteiskuntaan. Älykkäät palvelut voivat parantaa asukkai-
den elämänlaatua, lisätä turvallisuutta sekä auttaa käyttämään 
resursseja tehokkaammin. Tulevaisuudessa keskenään vuorovai-

kuttavat laitteet ja itseään säätelevät järjestelmät voivat auttaa 
ikäihmisiä ja vammaisia elämään verrattain itsenäistä elämää. 
Kaikkien ikäryhmien osallistaminen on tämän ratkaisualueen yh-
distävä tavoite.

Perhekeskeisyys osana imagon rakentamista
Sekä Linnakaupunki että Skanssi haluavat olla esimerkkiyh-

teisöjä, joissa neljä sukupolvea elää aktiivisesti yhdessä eikä 
vain rinnakkain. Kuitenkin alueet keskittyvät tavoitteensa to-
teutuksessa erilaisiin asioihin. Linnakaupungin pitäisi tarjota 
perheille turvallinen ympäristö, jossa on kaupunkimainen tun-
nelma. Älykkäät palvelut tukevat nuoria perheitä päivittäisen 
elämänsä järjestämisessä ja tukevat työn ja vapaa-ajan yhdis-
tämistä. Skanssi houkuttelee pääosin perheitä, jotka kaipaavat 
ympäristöystävällistä asuinpaikkaa, joka tukee luovuutta. Älyk-
käät palvelut keskittyvät päivittäisen elämän onnistuneeseen 
organisointiin, ja niihin kuuluu laaja valikoima perheille räätä-
löityjä vapaa-ajan harrastuksia.

Sivun 43 Kuva esittää ratkaisualueet ja sen, mitkä toimenpi-
teet on valittu kullekin asuinalueelle. Tarkasteltuja toimenpitei-
tä tulisi pitää esimerkkeinä, sillä on olemassa monia muitakin 
vaihtoehtoja edistämään sosiaalisten haasteiden ratkaisuja.

Kuvan neljäs sarake näyttää päällekkäisyydet tai synergiat, joita so-
siaalisten haasteiden ratkaisuilla on infrastruktuuriratkaisujen kanssa. 

Jos otetaan esimerkiksi standardoidut turvajärjestelmät 
(rakennusratkaisut), ratkaisun hyödyntäminen tukisi alueita 
turvallisen ympäristön luomisessa erityisesti ikäihmisille/vam-
maisille ja nuorille perheille. Tämä keskinäinen riippuvuus on 
selvää myös toisin päin, sillä senioreille tarjotut älykkäät palve-
lut ovat usein älykkäitä rakennusratkaisuja. 

Yhdeksästä toimenpiteestä Green Building Monitor -tietojär-
jestelmä, yhteiset saunat, tuettu asuminen sekä monitoimiset 
koulukeskukset on selitetty perusteellisesti, sillä ne olivat arvi-
oiden mukaan lupaavimpia ratkaisuja.

Skanssin ja Linnakaupungin ratkaisut
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Green Building Monitor -tietojärjestelmä
Green Building Monitor -tietojärjestelmä on älykäs järjestelmä, joka 
voidaan asentaa mihin tahansa rakennukseen. Se kerää rakennukses-
ta useita tietoja, joita asukas voi seurata. 

Lisäksi käyttäjälle kerrotaan mahdollisista parannuskeinoista. Ra-
kennus voi esimerkiksi tunnistaa, että ikkuna on auki, mikä taas li-
sää lämmittämisen tarvetta. Green Building Monitor -tietojärjestel-
mä taas tulkitsee tämän ”poikkeukseksi” ja neuvoo, mitä tilanteelle 
voisi tehdä. Lämmitykseen kuluvaa energiaa koskevan tiedon lisäksi 
Green Building Monitor -tietojärjestelmä myös kerää tietoja, analysoi 
ne ja kertoo vedenkulutuksesta, huoneiston lämpötilasta tai kasvi-
huonekaasupäästöistä. Seurantapalvelut ovat ensimmäinen askel 
kohti tietoisia päätöksiä. Green Building Monitor -tietojärjestelmän 

ansiosta asukas voi vaikuttaa aktiivisesti energiankulutukseensa sa-
man tietojärjestelmän kautta.

Järjestelmän asentaminen julkisiin rakennuksiin lisää läpinäkyvyyttä 
ja antaa kouluille, valtionhallinnon laitoksille tai uimahalleille mahdol-
lisuuden toimia kestävän energian käytön parhaiden toimintatapojen 
esimerkkinä. Tietokeskus kerää ja analysoi kaiken naapurustosta, tai 
jopa kaupunginosasta, saatavan tiedon, jota voi käyttää vertailussa. 
Tämän avulla yhteisö motivoisi itseään toimimaan vastuullisesti ja pi-
tämään oman hiilijalanjälkensä mahdollisimman pienenä.

Järjestelmän käytön selkein etu on, että se tekee energiankulu-
tuksesta läpinäkyvää ja jokainen voi vaikuttaa siihen itse. Kun Green 
Building Monitor -tietojärjestelmä on laaja-alaisesti otettu käyttöön, 
se kannustaa kaikkia alueella asuvia vähentämään energiankulutus-
ta, mikä myös todella vähentää sitä.

Järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön Crystal -rakennuksessa 
Lontoossa. Rakennus on yhdistetty energian valvonnan ja hallinnan 
kautta Frankfurtissa olevaan Advantage Operation Center -keskuk-
seen, joka jatkuvasti valvoo, toimivatko järjestelmät tehokkaasti. 

Nykyiset kulutustiedot sekä suorituskykymittarit siirtyvät auto-
maattisesti Green Building Monitor -tietojärjestelmiin Crystalissa. 
LED-näytöt esittävät graafi sesti tiedot yhdeksästä suorituskykymitta-
rista, jotka ovat:

• aurinkopaneelein päivän aikana tuotetun energian prosenttiosuus 
koko kulutuksesta

• tänään kulutetun sähkön määrä kilowattitunteina
• maalämpöpumpun tuottama lämpö kilowattitunteina
• maalämpöpumpun tuottama viileä ilma kilowattitunteina
• aurinkokeräimien tuottama lämpö kilowattitunteina
• päivässä kulutetun veden määrä
• kierrätysjärjestelmästä saadun veden prosenttiosuus 

kokonaiskulutuksesta
• hulevesijärjestelmästä saadun veden prosenttiosuus 

kokonaiskulutuksesta
• rakennuksen järjestelmän vähentämät hiilidioksiditonnit

Crystal on tietokeskus, joka edistää kaupunkien kestävyyttä. Siksi 
se hyötyy erittäin yksityiskohtaisesta järjestelmästä, joka saattaisi olla 
liian monimutkainen normaalille asukkaalle. Lähtökohtana on, että 
käytetyn energian ja veden valvominen on riittävää, jotta nähdään en-
simmäiset tulokset energiankulutuksen vähenemisestä.

Yhteiset saunat
Molemmilla asuinalueilla yhteiset saunat ovat lupaava tapa vähentää 
hiilidioksidipäästöjä. Sen sijaan, että jokaisessa asunnossa olisi sauna, 
rakennetaan yhteisiä saunoja, joita käyttävät useammat ihmiset. Sau-
nan voi omistaa esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tai yksityinen palve-
luntarjoaja, joka perii sisäänpääsymaksun. On olemassa kaksi erilaista 
saunavaihtoehtoa. Ns. naapuruston saunat ovat erillisiä rakennuksia, 
jotka ovat avoinna kaikille, kuten julkiset uimahallit ja kuntosalitkin. 
Toinen vaihtoehto on integroida yhteinen sauna kerrostaloon, jolloin 
sitä voivat käyttää vain kyseisen rakennuksen asukkaat. 

Ensimmäinen ratkaisu lisäisi yhteisöllisyyden tunnetta, kun kuka ta-
hansa voi tulla saunomaan. Skanssin ja Linnakaupungin asukkaiden 
ei tarvitsisi huolehtia saunan investointikustannuksista tai järjestää 
huoltoa. He voisivat vain keskittyä nauttimaan saunomisesta sekä ys-
tävien ja naapureiden tapaamisesta. Yhteiset saunat voivat pienentää 
rakennuskustannuksia ja säästää energiaa, kuten näkyy Skanssin esi-
merkissä alla.

Energia- ja rakennuskustannussäästöt Skanssissa
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Energiankulutus ja säästöpotentiaali

Yhteiset saunat Säästöpotentiaali

Lisää säästöä tulee myös Skanssin pienemmän kokonaisalan 
6 933 m2 lämmityksestä.

Saunan lämmittämisestä mahdollisesti säästynyttä energiaa 
voidaan käyttää rakennuksen muuhun lämmitykseen.

Julkiset saunat

Rakennuskustannukset ja säästöpotentiaali

Yksityiset saunat 
Kustan-

nussäästöt

Käytännössä isoimmissa asunnoissa voisi edelleen olla oma 
sauna, mutta tämä laskelma on yksinkertaistettu niin, 
ettei missään asunnossa ole omaa saunaa.

1 387 MWh

588 MWh

milj. euroa
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Energian- ja rakennuskustannussäästöjen laskelmat perustuvat seu-
raavaan olettamukseen.

Yhteisen saunan koko on noin 30 m2, ja sitä käyttää 100 asukasta. 
Koska yhteisissä saunoissa pitää olla myös erillinen pukuhuone, suih-
kut ja vessat, kokonaiskustannus neliömetriä kohden on 1 500 euroa 
korkeampi kuin yksityissaunan, arviolta noin 4 500 euroa. Yksityissau-
na on yleensä kooltaan noin 3,5 m2, ja sitä voi käyttää kolme asukasta.

Jos oletetaan, että Skanssin 8 000 asukasta käyttää saunaa, yhteis-
ten saunojen rakennuskustannukset ovat 1 350 euroa henkeä kohtaan 
ja yksityissaunan 3 500 euroa henkeä kohden. Tämä säästäisi 17,2 mil-
joonaa euroa, jos sekä Skanssi että Linnakaupunki päätyisivät tarjoa-
maan yhteisiä saunoja.

Energiankulutuksen kannalta voidaan olettaa, että yksi kolmen 
asukkaan sauna lämmitetään kerran viikossa ja siihen kuluu 10 kilo-
wattituntia. Yhteiset saunat lämmitetään kolmesti viikossa, ja niihin 
kuuluu 64 kilowattituntia ja kylpijöitä on 100. Jos Skanssissa olisi 80 
yhteistä saunaa yli 2 667 yksityissaunan sijasta, energiaa säästettäisiin 
noin 588 MWh vuodessa. Tämä johtuu siitä, että yhteisissä saunois-
sa kuluu vähemmän energiaa neliötä kohden (mittakaavavaikutus) ja 
että lämmitettävän alueen yhteispinta-ala on pienempi (22 800 m3 
rakennusalaa). 

Yleisesti voidaan sanoa, että yhteiset saunat voivat olla houkuttele-
va vaihtoehto verrattuna yksityissaunaan. Tämä koskee erityisesti nk. 
naapuruston saunoja, joissa voisi saunan lisäksi olla paljon muutakin, 
kuten uima-allas, lasten leikkialue ja ulkoalueita.

Vertailukelpoinen esimerkki on Helsingin Eko-Viikki-hanke, jossa to-
teutettiin yhteisiä saunoja kokeellisina projekteina. Aluksi hankaluu-
tena oli, etteivät asukkaat halunneet mennä yhdessä saunaan, mutta 
monipuolisten ja hyvin suunniteltujen saunatilojen avulla toteutus on 
onnistunut. Yhteisistä saunoista on tullut erittäin suosittuja, minkä 
takia omistusasuntoihin ei ole tarvinnut rakentaa omia saunoja. Yh-
teiset saunat rakennettiin joko jokaiseen rappuun tai naapuruston 
piharakennuksiin. Niillä on ollut positiivinen sosiaalinen vaikutus, sil-
lä saunat ovat lisänneet yhteisöllisyyttä. Niistä on tullut arvostettuja 
sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja. Jotkut yksiköt ovat kehittäneet 

saunojaan vielä pidemmälle ja rakentaneet lämmitettyjä uima-altaita 
tai yhteisiä oleskeluhuoneita ja -pihoja. Joissain saunoissa on myös 
sekin erikoisuus, ettei niihin tarvitse varata aikaa, vaan niitä saa käyt-
tää spontaanisti59.

Eko-Viikin menestyksekkäästä esimerkistä löytyy myös haasteita, 
joita saatetaan kohdata Turussakin. Loppujen lopuksi yhteisten sau-
nojen on oltava asukkaille houkuttelevampia kuin oma sauna, jotta 
niistä voi tulla todellinen vaihtoehto pitkällä tähtäimellä.

Tuettu asuminen
Tuetun asumisen tarkoituksena on, että ikääntyneet (ja mahdollisesti 
vammaiset) Linnakaupungin ja Skanssin asukkaat voisivat asua itsenäi-
sesti kotonaan. Toisiensa kanssa keskustelevat laitteet ja palvelut voivat 
tukea kotona päivittäistä elämää kolmella eri alueella: turvallisuudessa, 
terveyden hoidossa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Televisioon integroidun palveluportaalin kautta pääsee käsiksi saa-
tavilla oleviin älykkäisiin palveluihin. Sen avulla käyttäjä voi valvoa ja 
hallita huoneita, tiloja ja laitteita. Esimerkki tällaisesta palvelusta on 
tyypillisten kotona tapahtuvien tilanteiden tunnistaminen. Se toimii 
antureilla, tunnistaa kriittisen tilanteen ja välittää tiedon joko tukikes-
kukseen tai seniorille välittömästi. Esimerkkejä kriittisistä tilanteista:
• ikkuna on auki niin, että huoneen lämpötila laskee alle 15 asteen
• asunnossa/talossa ei ole liikuttu yli 12 tuntiin
• seniori unohtaa sulkea ulko-ovensa lähtiessään kotoa

Lisäksi järjestelmä voi kerätä ja lähettää tietoa käyttäjän elintoimin-
noista terveyskeskukseen. Seniorin ei tarvitse lähteä kotoaan terveystar-
kastukseen, vaan hän voi olla yhteydessä lääkäreihinsä palveluportaalin 
kautta. Sama pätee sosiaalisiin kontakteihin. Tuetussa asumisessa video-
yhteydenpito ystävien ja perheen kanssa on erittäin mielekästä niille, 
joiden ei ole helppo poistua kotoaan (katso alla oleva kuva).

Senioria voisi auttaa myös kalenteri, joka muistuttaa tapaamisista tai 
lääkkeiden ottamisesta tiettyihin aikoihin. Tämä voi parantaa sekä seni-
orien että heistä huolehtivien elämää huomattavasti.

Palveluiden hallinta on helppoa ja räätälöitävissä yksilön toiveiden 
mukaan. Edellä mainittu televisio on yksi vaihtoehto, mutta sen voi 

Television kautta tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen ja terveydenhoito
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korvata älypuhelin tai rannekello. Kaikki laitteet ovat yhteydessä toisiin-
sa Internetin, Bluetoothin ja radionaaltojen kautta. Tämä voi auttaa oh-
jelmistopäivityksissä. Palvelukeskus voi päästä suoraan järjestelmään ja 
ylläpitää sitä etähallinnan kautta. Anturit ovat useimpien seniorin arkeen 
liittyvien palveluiden tärkein tekijä: ne mittaavat liikkeitä, valoisuutta ja 
lämpötilaa sekä huoneilman koostumuksen muutoksia.

Tuettu asuminen ei palvele ainoastaan yksilöitä ja paranna heidän 
elämänlaatuaan, vaan myös parantaa resurssien käyttöä. Kun rakennus 
esimerkiksi tunnistaa avoimen ikkunan ja ilmoittaa seniorille siitä, turval-
lisuus paranee ja samalla energiankulutus vähenee.

Tästä ei ole esimerkkejä elävässä elämässä, mutta asiaa tutkitaan par-
haillaan. Yksi tutkimuksista on Smart Senior -hanke, jonka on kehittä-
nyt ja jota rahoittaa 28 teollisuusyritystä ja tutkimusjärjestöä, mukaan 
lukien Siemens, BMW, Alcatel-Lucent ja Charitén yliopistollinen sairaa-
la Berliinissä. Saksan opetus- ja tutkimusministeriö on myöntänyt 24 
miljoonaa euroa hankkeen rahoitukseen, ja teollisuusyritykset antavat 
vielä 17 miljoonaa euroa lisää. Vuonna 2009 aloitettu hanke koostuu 
yhdeksästä alaprojektista, jotka kehittävät tieto- ja viestintäteknologi-
oita sekä palveluita yhdistäviä innovaatioita. Näitä ovat hätätilanteiden 
avustuspalvelut, kodin turvallisuusratkaisut, sosiaalisen verkostoitumi-
sen järjestelmät ja etähoidon palvelukeskukset. Haastavinta on moni-
mutkaisiin palveluihin tarvittavien erilaisten laitteiden standardoiminen 
ja yhteen sovittaminen. Teknologian käyttäminen usein hermostuttaa 
käyttäjiä, tai he pelkäävät, että heitä katsellaan. Tämän vuoksi valmis-
tajien täytyy markkinoida tuotteitaan hienotunteisesti ja avoimesti101.

Kun teollisuus vielä kehittää toimivia ratkaisuja markkinoille tuleviin tuot-
teisiin, Turun kaupungilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla edelläkävijä 
tässä asiassa. Turku voi ensimmäisenä kaupunkina ottaa tämän järjestel-
män käyttöön todellisuudessa. Näin Turku voi olla kestävän elämäntyylin 
roolimalli ja onnistuneesti mukautua väestönmuutoksen haasteisiin.

Monitoiminnalliset koulukeskukset
Tilat joissa kaikki sukupolvet voivat kohdata, edistävät vähemmistöryh-
mien aktiivista integraatiota ja luovat pohjan turvalliselle ja esteettömälle 
ympäristölle. Samalla koulujen tilat pyritään saamaan mahdollisimman 
tehokkaaseen käyttöön kouluajan ulkopuolella. Tämä on Turun kaupun-
gin kunnianhimoinen tavoite Skanssin ja Linnakaupungin yhteisille tiloil-
le. Lisäksi sosiaaliset hankkeet auttavat asukkaita ymmärtämään toisia su-
kupolvia ja lopulta voittamaan ennakkoluulonsa. Aktiivinen ja passiivinen 
ihmisryhmien ja yksilöiden syrjintä on kielletty. Innovatiiviset palvelut 
tuovat ratkaisuja monipuolisiin tarpeisiin. Erityisesti keskitytään yhteisön 
haavoittuvaisimpiin asukkaisiin. 

Monitoiminnallinen koulukeskus toimii myös yhteisökeskuksena. Sinne 
tulee koulun lisäksi useita julkisia palveluita. Alueen keskelle suunniteltu 

koulu vuokraa huoneita toisille julkisille palveluille ja yksityisille käyttäjil-
le. Vuokralaiset voivat olla esimerkiksi yrityksiä, kirkollisia ryhmiä tai tans-
sikerhoja. Kaikki asukkaat voivat kohdata yhteisessä tilassa, jossa on istus-
kelualueita sekä pieni keittiö. Koulu vuokraa huoneita niinä aikoina, kun 
opettajat ja oppilaat eivät käytä niitä. Kuka tahansa voi varata huoneen 
vuorovaikutteisesta varausjärjestelmästä. Käyttäjät vastaanottavat viiva-
koodin älypuhelimeensa, ja sillä he pääsevät varaamaansa huoneeseen. 
Näiden huoneiden lämmitystä ja valaistusta säännöstellään automaatti-
sesti varausaikojen mukaan, mikä mahdollistaa tehokkaan energianku-
lutuksen. Tekniset laitteet, kuten piirtoheittimet ja tietokoneet tai muut 
materiaalit (esimerkiksi lehtiötaulut), on varastoitu keskushuoneeseen. 
Myös niitä voi myös varata ja käytöstä maksaa varausjärjestelmän kautta. 
Jotta koulua voisi käyttää monipuolisesti, rakennuksissa täytyy olla jous-
tavia elementtejä, jotka ovat verrattavissa yrityksien avokonttoreihin.

Yleisiin alueella tarjottaviin palveluihin voi kuulua esimerkiksi harras-
tustoimintaa lapsille, nuorille ja senioreille sekä iltaopintoja (esimerkiksi 
kielikursseja, iltalukio). Samassa rakennuksessa voi toimia myös päiväko-
ti ja hoitokoti, jolloin todella vaalittaisiin ”neljä sukupolvea yhden katon 
alla” -ajatusta. Jos rakennuksessa olisi myös päivittäistavarakauppa, sa-
man katon alla olisi kaikki tarvittava.

Vaikka Linnakaupungissa ja Skanssissa on varsin samanlainen ajatus 
ja visio monitoiminnallisesta koulukeskuksesta, ne keskittyvät kuitenkin 
eri asukasryhmiin ja heidän tarpeisiinsa. Yhteisöalueet ovat siis erilaisia. 
Skanssi ”elävänä keitaana” keskittyisi kulttuuritapahtumiin, kuten lu-
entoihin, taidenäyttelyihin ja konsertteihin. Perhekeskuksen tuominen 
koulukeskukseen auttaisi nuoria perheitä lainaamalla heille lastentar-
vikkeita, kuten esimerkiksi suksia ja lastenvaunuja, jotka ovat kohtuut-
toman kalliita pienipalkkaisille. Ympäristöystävällisyys voisi olla tämän 
yhteisökeskuksen teema. Puutarha keskuksen sydämessä kruunaisi aja-
tuksen. Linnakaupunki taas saattaisi haluta tarjota erilaisia palveluita, 
jotka on räätälöity juuri sen asukkaille. Jos keskuksesta halutaan paikka, 
jota pienyritykset pitävät mahdollisena kauppapaikkana, messut ja yri-
tystoimintaa käsittelevät luennot tai valmennukset voivat olla keskeisiä. 
Lisäksi yritystoimintaa simuloiva vuorovaikutteinen tietokonepeli tukisi 
nuorta yhteisöä heidän pyrkimyksissään. Yritystoimintakeskus, jossa 
olisi vain neuvotteluhuoneiksi tarkoitettuja huoneita ja joka lainaisi tu-
lostimia sekä joitakin toimistotarvikkeita (esim. kansioita, kyniä), toimisi 
elävän kaupunkiyhteisön sydämenä ja aivoina. 

Vertailuesimerkki Turun kaupungille valmistuu kesällä 2013 Vuorek-
seen, Tampereelle.  Tässä monitoiminnallisessa koulukeskuksessa on 
myös päiväkoti 100 lapselle, esikoulu 60 lapselle ja alakoulu 1 200 oppi-
laalle. Lisäksi koulun terveyspalvelut, lasten terveysasema, äitiysneuvola, 
hammaslääkäri ja aikuisten terveysasema tarjoavat laajan kirjon julkisia 
palveluita asukkaille. Koulukeskusta voidaan käyttää myös kohtaamis-
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paikkana ja useisiin vapaa-ajan toimintoihin sekä urheiluturnauksiin. 
Rakennuksessa otetaan käyttöön pienimuotoisia ratkaisuja ilmastonmuu-
toksen vähentämiseksi, kuten aurinkopaneeleja, tuulivoimala, komposti-
käymälä ja tehdään ympäristösähkösopimus61.

Monitoiminnallisessa koulukeskuksessa voidaan kekseliäästi yhdistää 
eri palvelut saman katon alle ja näin vaalia yhteisöllistä henkeä.

Kestävyys on johtava periaate alueiden suunnittelu- ja toteutusvaihees-
sa. Sosiaaliset seikat voivat myös olla tärkeässä osassa luotaessa ympäris-
töystävällistä yhteiskuntaa.

Tavoitteena on luoda alue, jossa on paljon tekemistä ja jonka toiminnot 
tukevat kestävää elämäntapaa kaikissa ikäryhmissä. Paikallinen toiminta 
vähentää tarvetta matkustaa ja luo myös paremman ympäristön terveelle 
elämäntavalle.

Sosiaalisiin seikkoihin liittyvillä toimilla kaupunginosista kehittyy yhtei-
söjä, jotka huomioivat ja osallistavat kaikenikäisiä asukkaita. Kaupungin-
osan on oltava kestävä ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti. Sekä 
ikääntyville että koko kaupungille on tärkeää, että seniorit voivat asua 
kotona niin kauan kuin mahdollista. Hyvät palvelut, terveellinen elinym-
päristö ja naapuruston sosiaaliset verkostot auttavat tässä. Ekologinen 
kaupunkisuunnittelu tähtää myös suvaitsevaan yhteiskuntaan, joka aktii-
visesti osallistaa vähemmistöjä ja edistää erilaisuutta.

Uudet ratkaisut, älykkäät palvelut sekä uudenaikainen teknologia mah-
dollistavat kotona elämisen ja liikkumisen pidempään ilman auttavia kä-
siä. Älykkäiden palveluiden käyttö luo turvallisemman ympäristön erityi-
sesti sairaille, vammaisille ja vanhemmille asukkaille, mutta myös kaikille 
alueella asuville.

Sosiaalisiin seikkoihin liittyvät ratkaisut ovat osittain päällekkäisiä mui-
den infrastruktuuriratkaisujen kanssa, kuten liikenteen, energian, raken-
nusratkaisujen sekä älykkäiden kaupunkipalveluiden, ja hyödyttävät niitä.

Haaste
”Älykkäät palvelut ovat muutakin kuin vain tuotteen ylläpitoa ja päivi-
tyksiä. Ne hyödyttävät asiakasta ja ovat kustannustehokkaita. Hyödyn ja 
kustannustehokkuuden tarjoamiseksi tuotteisiin itseensä pitää rakentaa 
tietoa eli tiedostavuutta ja yhteyksiä. Lisäksi käyttäjän pitää olla valmis 
toimimaan sen mukaan, mitä tuotteet paljastavat ominaisuuksistaan62.” 

Älykkäät kaupunkipalvelut

Tuleviin haasteisiin varautuvat kaupungit keskittyvät nyt vahvasti älyk-
käisiin kaupunkipalveluihin. Niiden toteuttamisessa hankalinta on mo-
nimutkaisuus. Älykkäissä palveluissa on useita yksittäisiä prosesseja ja 
niissä yhdistetään erilaisia tietotyyppejä sekä luodaan konkreettisia 

toimenpiteitä. Samalla juuri kokonaisvaltaisuus tekee älykkäistä pal-
veluista käyttäjien mielestä erityisen houkuttelevia. Kuten seuraavas-
sa kuvataan, kaikilla neljällä infrastruktuurialueella älykkäät palvelut 
ovat tärkeä osa ehdotettuja ratkaisuja.

Infrastruktuuriratkaisujen mahdollisuus hyödyntää 
älykkäitä palveluita
Älykkäät kaupunkipalvelut on tiukasti punottu yhteen muiden alu-
eiden ja ratkaisujen kanssa. Useat tässä raportissa esitetyt ratkaisut 
ovat joko osittain älykkäitä palveluita tai ne voitaisiin toteuttaa älyk-
käinä palveluina, kuten on esitetty kuvassa.

Skanssin ja Linnakaupungin ratkaisut
Autojen yhteiskäyttö ja kaupunkipyörien vuokraus voivat hyödyttää 
toisiaan jos ne toteutetaan älykkäinä kaupunkipalveluina. Esimerkiksi 
vapaat autot voivat kertoa tämän tiedon tietokeskukseen, josta ky-
seisiä autoja taas tarjotaan mahdollisille asiakkaille. Asiakas saa tästä 
automaattisesti ilmoituksen, jos hän on näin valinnut yksilöllisistä 
asetuksistaan. Ennen kuin käyttäjä varaa autonsa älypuhelimellaan, 
hän saa lisätietoa autosta, kuten auton iän, akun varaustason sekä 
auton tarkan sijainnin kartalla.

Mahdollisuus hyödyntää älykkäitä 
kaupunkipalveluita ratkaisuissa

Energia

Liikenne

Rakennukset

Sosiaaliset 
seikat

• Aurinkopaneelit
• Hajautettu energianhallinta
• Jakeluautomaatio
• Sähkön varastointi
• Viestintäverkoston infrastruktuuri

• Autojen yhteiskäyttö ja kaupunkipyörien vuokraus
• Sähköautojen pysäköinti ja lataus
• Sähköinen julkinen liikenne
• Matkaketjut
• Tietohallintaratkaisut

• Standardoitu automaatio
• Standardoidut turvallisuusjärjestelmät
• Säätietoja hyödyntävä ennakoiva automaatio

• Sosiaalinen sitoutuminen energiatehokkuuteen
• Alueen yhteiset tilat
• Väestörakenteen muutokseen sopeutuminen
• Perhekeskeisyys



50   Kestävien kaupunkialueiden kehitys

Mahdollinen matkaketjun älypuhelinsovellus voisi automaattisesti 
ilmoittaa mahdollisista viivästyksistä, ehdotetuista ratkaisuista/muu-
toksista matkaketjussa sekä mahdollisuudesta varata liput.

Liikenneinfrastruktuurin tietohallintaratkaisuihin voidaan asen-
taa älykkäiden kaupunkipalveluiden ominaisuuksia, kuten auto-
maattisia ilmoituksia tärkeistä liikenneuutisista. Esimerkiksi rat-
kaisu voi ehdottaa, että auton yhteiskäyttöä tarjoavalle naapurille 
lähetetään pyyntö käyttää autoa, jos näyttää siltä, että julkinen 
liikenne on myöhässä kyseisenä päivänä. Kaikkien mainittujen älyk-
käiden liikennepalveluiden selkäranka on integroitu liikennealusta. 
Sen kautta voidaan yhdistää palvelut ja ratkaisut niin, että yksittäis-
ten sovellusten älykkyys moninkertaistuu. Tulevaisuudessa Linna-
kaupungin tai Skanssin asukkaat saavat ajantasaista tietoa liiken-
netilanteesta tai reittimuutoksista. He varaavat ja maksavat kaikki 
matkansa eri liikennevälineillä käyttäen yhtä järjestelmää. Tämä ei 
vain säästä aikaa ja rahaa, vaan parantaa myös avoimuutta ja hel-
pottaa päivittäistä liikkumista.

Lisäksi useat älykkäät turvallisuuden järjestelmäsovellukset ovat 
mahdollisia, kuten esimerkiksi automaattinen ilmoitus poliisiasemal-
le, naapurivahti tai automaattinen huoltopyyntö, jos laite lähettää 
vikailmoituksen.

Hyvä esimerkki älykkäästä rakennusratkaisusta on säätiedotusta 
hyödyntävä ennakoiva automaatio. 

Jos sosiaalinen sitoutuminen energiatehokkuuteen, jota tukee 
vuorovaikutteinen valvonta- ja hallintajärjestelmä kuten Green Buil-
ding Monitor -tietojärjestelmä, toteutetaan älykkäänä kaupunkipal-
veluna, voisi ajatella, että Internetissä julkaistaan asuntojen, perhei-
den, kerrostalojen tai koko katujen suorituskykymittarit. Parhaiten 
suoriutuneet voitaisiin automaattisesti palkita, ja he taas voisivat 
antaa apua, opastusta ja ohjeita yhteisölle. 

Useita älykkäitä kaupunkipalveluita voidaan käyttää ratkaisuissa, 
jotka auttavat sopeutumaan väestörakenteelliseen muutokseen. 
Niistä yksi ovat älykkäät terveyspalvelut, joiden avulla ihmiset voivat 
itse tarkkailla terveyttään (esimerkiksi mitata verenpainetta) ja lä-
hettää tulokset lääkärille älypuhelimella. Ikääntyvät ja/tai vammaiset 
asukkaat voivat asua kotona pidempään ja itsenäisemmin kuin ilman 
näitä älykkäitä järjestelmiä.
Kuten aiemmista esimerkeistä näkee, älykkäät palvelut eivät koske 
vain tiettyä infrastruktuuria, vaan ovat osa lähes jokaista tässä rapor-
tissa esitettyä ratkaisua. Näitä palveluita pitää ajatella paljon laajem-
min kuin vain panos-tuotosajattelun pohjalta. Älypalvelut eivät ole 
enää vain visio vaan tulevaisuudessa jokapäiväinen asia.

Kasvihuoneiden jätevedenkäsittelyn osatekijät

Standardimalliset pienet 
padot ja lietteen käsittelyyn 

tarkoitettu laitteisto

Mikrosuodatuksen käyttö eri vaiheiden 
erottamiseksi tarkoittaa, ettei tilaa 

vieviä veden kirkastimia enää tarvita.

Valvontahuone, jossa on 
automaatiolaitteisto

Luonnollisia (kasvi) 
ja keinotekoisia 

(biokuituympäristö) 
juurirakenteita käytetään 

biofi lmin kannattajina

Kasvihuonemainen ulkoasu 
tuo ainutlaatuisen 

tunnelman ja ulkonäön
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Kestävä vedenkäsittely
Viime aikoina jätevettä on alettu yhä enemmän pitää hyödyllisenä lisä-
resurssina, jota pitää käsitellä huolellisesti ja tarkasti63. Innovatiiviset 
kasvihuoneiden jätevedenkäsittelyratkaisut siirtävät kestävän jäteve-
den käsittelyn kaupunginosiin ja keskustaan.

Kasvituotantoon perustuva jätevesiteknologia on toimiva, talou-
dellinen ja vähän tilaa vievä ratkaisu puhtaan jäteveden käsittelyyn. 
Vedenkäsittely-yksikössä olevissa vedenkäsittelyreaktoreissa hyödyn-
netään tarkoin valikoituja kasvien juurirakenteita ja biokuituja. Näillä 
luodaan ihanteellinen elinympäristö ainutlaatuiselle ja monenlaiselle 
biofi lmille. Biofi lmi sisältää kolmi- tai nelinkertaisesti enemmän bio-
massaa kuutiometriä kohden verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Sen 
ansiosta laitoksen reaktorit ovat perinteiseen vedenpuhdistuslaitok-
seen verrattuna puolet pienempiä. Suurin osa biomassasta on sitou-
tuneessa muodossa, mikä johtuu reaktoreissa olevan lietteen korkeas-
ta iästä. Ratkaisussa hyödynnetään huomattavasti monipuolisempaa 
biologiaa kuin nyt alalla käytössä olevissa. Perinteisistä aktiiviliete-
järjestelmistä löytyvien bakteerien lisäksi käsittelylaitoksissa on yli 3 
000 mikrobilajia sekä vedessä asuvia eliöitä ja kasveja. Useat perättäin 
toimivat reaktorit on järjestetty vesiputousmaisesti, jotta erilaisilla 
ekosysteemeillä olisi parhaat kehittymisen edellytykset käsittelypro-
sessin joka vaiheessa.

Reaktorit voidaan järjestää vesiputousmaisesti, jolloin esikäsittely 
on alussa ja loppukäsittely viimeisenä. Kun vesi virtaa yhdestä reak-
torista toiseen, se kulkee eri ekologisten ympäristöjen läpi. Jokaises-
sa reaktorissa useat epäpuhtaudet hajotetaan ja käytetään energia-
na (ruokana). Näin alaekosysteemit poistavat tehokkaasti saasteita 
vähemmällä energialla tuottaen vähemmän lietettä. Monimutkaista 
biologiaa hallitaan huippuluokan prosessinohjausohjelmistolla, joka 
säätelee kaikkia teknisiä osia. Tällä varmistetaan, että järjestelmässä 
säilyvät ihanteelliset olosuhteet.

Jokainen tila on hajuton ja näyttää kasvitieteelliseltä puutarhalta. 
Puhdistamo voisi sijaita jopa kaupungin keskustassa. Samalla edisty-
neet automatisoidut ratkaisut takaavat luotettavan ja tehokkaan jäte-
vedenkäsittelylaitoksen toiminnan. Jokaisessa on vielä lisäksi käyttä-
jäystävällinen käyttöliittymä.

Laitos suoriutuu suuristakin vaihteluista sekä veden määrässä että 
laadussa. Ratkaisu pienentää jätevedenkäsittelylaitoksen kokoa jopa 
60 prosenttia. Samalla parantunut luotettavuus ja automatisoidut toi-
minnot leikkaavat käyttökustannuksia 30 prosenttia. Laitos voi käsitel-
lä jätevettä päivässä 1 000 m3 – 200 000 m3.

Ratkaisu perustuu perinteisiin jätevedenkäsittelyn menetelmiin, 
mutta parantaa huomattavasti tehokkuutta. Siinä on mukana moni-
puolisemmin ja runsaammin eläimistöä ja kasvistoa, jotka menestyvät 
laitoksissa ja metaboloivat jäteveden epäpuhtaudet. Kehittynyt auto-
maatio yhdistettynä toimivaan ja energiatehokkaaseen jätevedenkä-
sittelyratkaisuun tuo huomattavat säästöt käyttökustannuksissa. Se 
luo aidosti hajautetun lähestymistavan jäteveden käsittelyyn ja vähen-
tää huomattavasti enemmän epäpuhtauksia, vaikka vie vähemmän ti-
laa. Huomionarvoista on myös se, että ratkaisu on hajuton, ja sen hou-
kutteleva muotoilu muuttaa täysin kuvan vedenkäsittelylaitoksesta.

Reaktorissa on huomattavasti korkeampi pitoisuus biomassaa jokai-
sella kuutiometrillä kuin perinteisessä. Tämän seurauksena kustan-
nukset (sekä laitteiston että henkilöstön kustannukset) ja koko pie-
nenevät. Keskimäärin, ilman tonttikustannuksia, kustannukset ovat 
noin 15 prosenttia pienempiä kuin perinteisten ratkaisujen (30–50 

prosenttia vähemmän, jos otetaan huomioon tonttikustannukset).
Jätevedenkäsittelylaitos voi säästää huomattavasti käyttökustan-

nuksissa. Tämä on pääosin pienemmän energiankulutuksen ansios-
ta. Reaktorien ainutlaatuisen biofi lmirakenteen ansiosta happea siir-
tyy tehokkaammin, mikä taas vähentää huomattavasti ilmastukseen 
käytettyä energiaa. Kun tämä yhdistetään kehittyneimmistä organis-
meista johtuvaan pienempään lietteen tuotantoon (nk. ravintoketju), 
tuloksena on noin 30–40 prosenttia matalammat käyttökustannukset 
verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Laitos luo mielikuvia vesipuistoista 
ja luonnosta sekä sopeutuu hyvin urbaaniin kaupunkikuvaan. Tämän 
ratkaisun avulla jätevesi voidaan käsitellä lähellä käyttöpaikkaa, mikä 
vähentää infrastruktuurivaatimuksia ja mahdollistaa jäteveden uudel-
leenkäytön.

Järjestelmä on poikkeuksellisen toimivia: jos virtausnopeus tai si-
sään virtaavan veden koostumus muuttuu dramaattisesti, järjestelmä 
toimii perinteisiä paremmin sen monipuolisuuden takia. Nämä mo-
nipuoliset ekologiset ympäristöt ovat paljon vähemmän haavoittuvia 
kuin yksipuolisemmat perinteiset järjestelmät.

Vertailukohdat ja parhaat toimintatavat
Yli 30 toiminnassa olevaa vertailukelpoista laitosta ja 15 rakenteilla 

olevaa jätevedenkäsittelylaitosta todistavat säästöpotentiaalin, joka 
piilee kestävässä jätevedenkäsittelyssä.

Shenzhenissä, Kiinassa jätevedenkäsittely on sulautettu saumatto-
masti kaupunkiympäristöön. Se on pienentänyt huomattavasti kustan-
nuksia ja luonut mahdollisuuksia automatisoituun jätevesiverkostoon.

Jäteveden käsittelyreaktori

Kulkuväylä ja 
kasveja tukeva 
kehikko

Kasvit tukiverkossa

Juurialue (1,5 m) 
biofi lmin kiinteänä 
kannattajana

Aktivoitu liete 
suspensiossa

Biokuituympäristöt 
matkivat luonnollista 
juurirakennetta

Pienien kuplien 
ilmastus
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8 Toteutus

Monimutkaiset projektit, kuten kaupunginosan infrastruktuurin 
toteuttaminen, vaativat tarkan toteutussuunnitelman.

Strategia ja toteutus

Seuraavassa taulukossa kuvataan tärkeimmät asiat, jotka täytyy 
ottaa huomioon strategisessa suunnitelmassa ja toteutuspro-
sessissa. 

Uuden kaupunginosan ratkaisujen toteutussuunnittelussa pi-
tää tunnistaa toimivin ratkaisu ja määrittää sopiva liiketoimin-
tamalli. Lainsäädännön puitteet sekä ratkaisun taloudelliset reu-
naehdot pitää määrittää. Tekninen konsepti määritetään, ja edut 
voidaan selvittää pilottiprojektin avulla. Riippuen suunnitelmas-
ta, tarvitaan säännöksiä, jotta uusia innovaatioita voidaan tuoda 
alueelle.

Toteutusprosessin rakennuspalikat

Suunnitelman toteuttamiseksi hanke pitää perustaa. Turun kau-
pungin esimerkkihankkeen hallintaa koskevaa mallia voi käyttää hy-
vänä pohjana. 

Soveltuvuus Turkuun ja seutukunnalle

Turun seutukunnan rakennemallin mukaan 14 kunnan alueen kehit-
tämisen arvioidaan vaativan suuria muutoksia maankäytössä. Mallis-
sa on tunnistettu yli 100 aluetta, joissa pitää kehittää huomattavasti 
maankäyttöä ja uutta infrastruktuuria. 

Työkalupakin käyttö kaupunginosan kehityksen ohjeena auttaa 
alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tutkimuksessa esitettyjä ratkaisuja analysoitiin sillä perustella, mi-
ten hyvin ne soveltuvat samankaltaisiin projekteihin. Tässä työkalu-
pakissa on kaupungille erinomaiset työkalut seuraavien kaupungin-
osien kehittämiseksi.

Sopivimman
 liiketoimintamallin 

määrittäminen

Lainopilliset seikat

Teknisen 
konseptin 
arviointi

Kestävien 
kaupunkialueiden 

toteutus

Toteutussuunnitelma

Rahoitus

Tekniset seikat

Pilottiprojekti

Kaupungin 
kehitys



Kestävien kaupunkialueiden kehitys   53

Strategia ja toteutus ......................................................................................................................................52

Soveltuvuus Turkuun ja seutukunnalle .........................................................................................................52

Onnistumisen edellytykset ja esteet .............................................................................................................53

Uusia kaupunginosia koskevien ratkaisujen toteuttaminen on mo-
nimutkainen ja pitkäaikainen hanke. Ohessa on vastaavista hank-
keiden toteutuksesta kerättyjä kokemuksia, tietoa Turun nimen-
omaisesta tilanteesta sekä hankkeiden tärkeät onnistumistekijät.

Strateginen viestintä
On olennaista, että asukkaille viestitään avoimesti ja tavoitteel-
lisesti. Kuten myös, että sijoittajat vakuutetaan mallista ja siitä, 
kuinka uudet teknologiat otetaan käyttöön tehokkaasti Turussa. 

Sidosryhmien mukanaolo
Asukkaiden tarpeet ja elämäntyylit ohjaavat eniten kaupungin pal-
veluita ja infrastruktuureja. Olennainen osa alueiden kehittämisessä 
on sen takaaminen, että asukkaiden todelliset ja tulevaisuuden vaati-
mukset täytetään tarjoamalla korkealaatuisia, integroituja palveluita.

Integroitu suunnittelu ja ratkaisut
Maankäytönsuunnittelun ja liikennesuunnittelun jatkuva yh-
distäminen. Alueellisen julkisen liikennejärjestelmän liittymä-
pisteiden ja sulauttamisen uudelleenarviointi sekä liikenteen 
järjestäminen kaupungin keskustaan helpottaa toimivan ja su-
juvan liikenneverkoston luomista. 

Johto ja yhteistyökumppanit
On tärkeää tunnistaa ja valita osaavat ja luotettavat yhteistyö-
kumppanit alueen infrastruktuuriratkaisujen toteutukseen. 

Hankkeen rahoitus
Hankkeelle vakaan rahoituksen takaaminen helpottaa toteu-
tusta ja auttaa välttämään odottamattomia rahoitusongelmia. 
Vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia, esimerkiksi julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyötä on arvioitava.

Liikenteenohjaus
On myös olennaista vaikuttaa asukkaiden liikennekäyttäytymi-
seen ja matkustustottumuksiin pitkän tähtäimen kaupunki-
suunnittelulla, liikenteenohjauksella sekä liikenteenopastus-
järjestelmillä ja pysäköintijärjestelmillä. Myös työnantajat ja 
tiedotuskampanjat ovat tärkeitä, kun suunnitellaan työmat-
koja. Lisäksi julkisen liikenteen käyttöä pitäisi yksinkertaistaa 
niin, että sekä asukkaat että turistit löytäisivät helpommin 
pysäkit ja asemat sekä ymmärtäisivät liikennekartan yhdellä 
silmäyksellä.

Onnistumisen edellytykset ja esteet
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9 Yhteenveto

Tutkimuksen mukaan aikamme megatrendit kuten kaupungis-
tuminen, väestörakenteen muutos, resurssien niukkuus ja nou-

sevat resurssien hinnat eivät vaikuta vain metropoleihin, vaan myös 
keskikokoisiin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Kaupungeilla on monia 
mahdollisuuksia taistella näiden haitallisia vaikutuksia vastaan. Tär-
keimmät keinot ovat kaupunkirakenteen ja sen kautta käyttäytymis-
mallien muuttaminen sekä uusien ja tehokkaiden teknologioiden 
käyttöönotto. Mukauttamalla kaupunkirakenne vastaamaan nykyisiä 
vaatimuksia, voidaan hillitä resurssien kulutusta ja hiilidioksidipääs-
töjä jo etukäteen. Asuinalueella voidaan esimerkiksi tarjota asukkai-
den tarpeiden mukaisia tiloja sekä palveluita ja näin vähentää tarvetta 
matkustaa. Energiatehokkaita teknologioita sisältävien innovatiivisten 
ratkaisujen käyttöönotto tuo vielä suuremmat hiilidioksidisäästöt. 

Tutkimuksen mukaan kaupungin kestävyystavoitteen voi hyvinkin 
saavuttaa aloittamalla kaupunginosatasolta. Pienimuotoisia ratkaisuja 
voidaan asentaa kaupunginosiin. Jo niillä on huomattavia vaikutuksia. 
Kun ratkaisut otetaan käyttöön koko kaupungissa, vaikutus vain lisään-
tyy entisestään. Hiilidioksidipäästövähennysten lisäksi useat ratkaisut 
voivat myös säästää rahaa ja tuoda tuloa toimijoille.

Kaupungin monimutkainen rakenne muuttuu vain pitkän ajan ku-
luessa. Ihmisten käyttäytymismallit riippuvat useista tuntemattomista 

tekijöistä ja näin ollen niitä on vaikea ennustaa. Pelkkä moninaisten 
ratkaisujen asennus ei siis riitä. Sekä rakenteelliset että teknologiset 
ratkaisut on valittava huolellisesti niin, että ne sopivat kaupungin 
kulttuuriperintöön ja vaatimuksiin. Oikea yhdistelmä teknologioita on 
ratkaisevassa asemassa energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa.

Monet kehityksestä hyötyvät sidosryhmät ovat mukana kunnalli-
sessa päätöksentekoprosessissa. Kaupunki perustaa ohjelmia, jotka 
helpottavat ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöä kaikilla olennai-
silla infrastruktuurialueilla. Uusia yhteistyön muotoja tarvitaan, jotta 
kilpailevat edut ja vaatimukset voidaan yhdistää. Viestintä on tärkeää 
onnistumisen kannalta, erityisesti kansalaisille ja asukkaille viestimi-
nen. He ovat vahva sidosryhmä, jonka osto- tai matkustuspäätöksillä 
on merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Olen-
naista on kertoa asukkaille useista mahdollisuuksista, joilla voi vaikut-
taa kestävyyteen ja samalla hyötyä taloudellisesti. 

Tässä tutkimuksessa esitetään kattava valikoima ratkaisuja raken-
nusten, energian, liikenteen ja sosiaalisten seikkojen infrastruktuu-
rialueille. Siinä kuvataan metodologinen valikoima, kuinka luoda 
kestäviä alueita ja kuinka löytää kaikista sopivimmat ratkaisut. Tästä 
huolimatta tutkimusta ei tule pitää lopullisena, vaan Turun ja sitä ym-
päröivän alueen kestävän kaupunginosasuunnittelun alkuna.
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10 Työkalupakki kestävän 
kaupunginosan 
kehittämiseen

Turun kaupungin ja Siemensin kehittämä kestävän kaupungin-
osan suunnittelua koskeva työkalupakki on tarkoitettu kaupun-

ginhallinnon hyödynnettäväksi tietyissä kestävän kaupunginosan 
kehitysvaiheissa.

Työkalupakki on kehitetty kaupungin päättäjille ja ryhmille, jotka 
koostuvat kaupunginhallinnon jäsenistä ja mukana olevien sidosryh-
mien edustajista. Vastedes näitä ryhmiä kutsutaan ydintiimeiksi. Eri 
sidosryhmät tukevat eri vaiheita, mutta ydintiimit ovat mukana hank-
keen jokaisessa vaiheessa ja tekevät suuren osan vaaditusta työstä.

Ohjeistusta annetaan aina projektin perustamisesta alueen suoritus-
kykymittareiden valvomiseen ja kehittämiseen asti. Projektin perusta-
mista edeltävät vaiheet, kuten alkuvaiheen poliittinen päätöksenteko, 
eivät sisälly tähän työkalupakkiin, kuten ei rakennusvaihekaan.

Suunnitteluprosessin aloittamisessa tarvitaan alkuvaiheen tietoja, 
kuten tietoja tulevan alueen tarkasta sijainnista ja sen tavoitekoosta. 
Tarvitaan myös tärkeitä merkkipaaluja aikataulun osalta, kuten raken-
nusvaiheen alku ja loppu, ja hankkeeseen nimitetty ydintiimi. Myös 
kehitysprosessin rahoitus pitää varmistaa etukäteen.

Kestävän kaupunginosan suunnittelua koskeva työkalupakki ohjaa 
kehittämistä seuraavassa kuvatussa yhdeksässä vaiheessa.

Siniset vaiheet seuraavat toisiaan alkaen perustusvaiheesta ja pää-
tyen suunnittelun ja toteutuksen toiminnallisen valvonnan ja paranta-
misen toistuviin prosesseihin. Harmaat vaiheet ovat rakennusvaiheita 
(DCD: Detailed city planning, yksityiskohtainen kaupunkisuunnittelu, 
DSD: Detailed solution planning, yksityiskohtainen ratkaisusuunnitte-
lu), jotka eivät kuulu tähän tutkimukseen.

Vertailu
Vertailuprosessi on käynnissä kaiken aikaa kuuden ensimmäisen vai-
heen ajan, eli se kestää perustusvaiheesta toteutussuunnitelman luo-
miseen. Eri alueiden vertailutietoja kerätään ja analysoidaan:
Visiointivaiheessa tarvitaan vertailualueiden strategioita ja profi ileja, 
jotta voidaan määritellä alueen oma strategia ja ominaisuudet. 
Ratkaisuvaiheessa parhaiden käytäntöjen esimerkkejä tarvitaan ver-
rokeiksi ratkaisujen käyttöönotossa. Vertailun tulokset ovat tärkeitä 
suunnitteluvaiheiden onnistumiselle.

Perustaminen
Kehitysprosessin alussa on oltava hankkeen perustamisvaihe. Ydin-
tiimi sekä valmisteluryhmän jäsenet kokoontuvat ensimmäisen ker-
ran ja sopivat hankesuunnitelmasta, johon kuuluu yksityiskohtainen 
ajankäytön suunnitelma toiminnallinen hankerakenne (hankkeen 
hallinto, roolit ja vastuualueet) hankkeen viestintä (esim. valmiste-
luryhmän kokoukset, määrättynä päivänä järjestetyt kokoukset) IT-
työkalujen asentaminen ja sopiminen tiedostotyypeistä ja -versioista 
hankkeen rakenne ja laajuus (esim. tavoitteet, toimitukset ja projek-
tin aikaiset merkkipaalut) sidosryhmien osallistaminen ja sopiminen 
yhteistyön ydinarvoista 
Lopuksi teknologisen suunnitelman kehittämisen kannalta on hyödyl-
listä, jos on tutkittu, kuinka vertailualueet ovat onnistuneet käyttöön-
otossa.

Visio
Visiointivaiheessa pitää kehittää uudelle asuinalueelle ainutkertai-
nen myyntiväittämä. Siksi järjestetään visiointityöpaja sidosryhmien 
kanssa (kaupungin päättäjät, päälliköt, kaupunginjohtaja tai apulais-
kaupunginjohtaja, energiayritysten johtajat, rakennusyhtiöt, paikal-
liset koulut ja yliopistot). Työpajan aikana osallistujien on sovittava 
alueen profi ilin ominaisuuksista, jotka erottavat sen kilpailijoista ja 
luovat imagon, joka houkuttelee asukasryhmiä. Seuraavassa kuvassa 
on esimerkkinä alueen profi ilin ominaisuuksia kuvaava värikoodattu 
heat map-kartta.

Toteutussuunnitelma

Infrastruktuuri-
ratkaisut

Integraatio

Päällekkäisyys

RiippuvuusSaatavuus

Aika
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Tulevien asukasryhmien määrittämistä ja sopimista sekä asuk-
kaiden määrää tulee käyttää ideoitaessa heidän tarpeitaan ja sitä, 
minkälaisia infrastruktuuriratkaisuja he tarvitsevat. Ideoinnin tulok-
sia käytetään myös seuraavassa ratkaisuvaiheessa. Kun profi ilin omi-
naisuuksista ja tulevista asukkaista päästään yhteisymmärrykseen, 
työpajan osallistujat voivat kehittää konkreettiset ja yksityiskohtaiset 
suorituskykymittarit alueen ja ratkaisujen mittaamiseen suhteutettu-
na vaatimuksiin.

Haasteet
Haastevaiheen tavoitteena on koota ja panna tärkeysjärjestykseen kau-
punginosan vision toteuttamisen haasteet. Vierailuja paikan päälle ja 
haastetyöpajoja järjestetään, jotta saavutetaan vaaditut tulokset. Jotta 
ymmärrettäisiin mahdollisia haasteita, vertailuryhmän täytyy tuottaa 
oivaltavaa tutkimusmateriaalia. Maailmanlaajuiset kaupunkien haasteet 
sekä nimenomaista kaupunkia ja kaupunginosaa koskevat haasteet täy-

tyy ottaa huomioon suunnittelu- ja toteutusprosesseissa. Mahdollisia 
lähteitä ovat megatrendit, kansalliset ja alueelliset säädökset, paikalliset 
kehitysvaiheet, nopeat arviot ja asiantuntijoiden vierailut paikalle. Tämän 
seurauksena on kehitettävä haasteiden arvottamiseksi arviointikriteerit, 
jotka koskevat esimerkiksi haasteen kokonaisvaikutusta ja soveltuvuutta 
kyseessä olevalle alueelle. Alueen kannalta uhkaavimmat haasteet on 
valittava ja otettava mukaan kokonaissuunnitelmaan keräämällä ja va-
litsemalla parhaiten sopivat ratkaisut. Lisäksi sekä ratkaisuvaiheessa että 
toteutussuunnitelmassa pitää käsitellä sitä, miten haasteet voitetaan.

Vaatimukset
Seuraavaksi kootaan yleiset ja toiminnalliset vaatimukset. Siksi haas-
tatellaan useita sidosryhmiä, kuten rakennusyhtiöitä, yliopistoja, jul-
kisen liikenteen liikennöitsijöitä, sosiaalipalveluiden tuottajia ja muita 
palveluntuottajia osittain valmiin rakenteen mukaan. Jokaisen haas-
tattelun jälkeen ydintiimi käsittelee tietoja ja sopii, mitkä ovat tärkeim-
mät lausunnot ja mitkä vaatimukset ovat tärkeimpiä. Haastattelujen 
jälkeen ydintiimi tapaa, keskustelee ja asettaa vaatimukset järjestyk-
seen. Näin syntyvän vaatimuslistan pitää olla yhteensopiva alueen vi-
sion kanssa. Hienosäätöä saatetaan joutua tekemään.

Ratkaisut
Teknisiltä asiantuntijoilta tarvitaan apua, kun mietitään mahdollisia 
ratkaisuja, jotka auttavat toteuttamaan alueen vision ja samalla täyttä-
vät vaatimukset. Vertailututkimuksen tuloksista, visiotyöpajan ideoista 
sekä haastetyöpajasta voi olla paljonkin hyötyä. Pitkän vaatimuslistan 
arvioimiseksi tekniset asiantuntijat arvioivat jokaisen ratkaisun alueen 
profi iliominaisuuksien mukaan. Ydintiimi esittelee myöhemmin asian-
tuntijoiden laatiman ehdotuksen alueelle parhaiten sopivista ratkai-
suista kaupungin päättäjille. Näissä yhteisissä tapaamisissa valitaan 
lopulliset ratkaisut ja niitä kuvaillaan. Asiantuntijat ovat kirjoittaneet 
arvion ja toteutussuunnitelman jokaiselle ratkaisulle yhdessä nimet-
tyjen ydintiimin jäsenten kanssa. Tämä kuvaus toimii pohjana toteu-
tussuunnitelman seuraavalle kehitysvaiheelle. Ratkaisutiimien pitäisi 
myös arvioida, onko ratkaisun mittaaminen ja valvominen, esimerkiksi 
suorituskykymittarin avulla, toteutettavissa.

Toteutussuunnitelma
Toteutussuunnitelman yksi päätulos on kattava teknologinen suunni-
telma, joka kuvaa hyödyllisimmän tavan toteuttaa kaikki ratkaisut.

Kaikkien seitsemän aiemman vaiheen tulokset pitää ottaa huomioon 
suunnitelman luomisessa ja kehittämisessä. Viitealueiden teknisiä to-
teutussuunnitelmia voidaan käyttää määritettäessä mahdollisia polkuja. 
Uhkaavimmat haasteet pitää käsitellä ensin ja niiden ratkaisujen tulee 
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olla osa suunnitelmaa. Lisäksi yksityiskohtainen kuvaus ratkaisusta antaa 
hyödyllistä tietoa siitä, kuinka paljon aikaa tarvitaan, ovatko teknologiat 
saatavilla ja milloin ovat, voiko niitä yhdistää toisiinsa ja miten, onko ole-
massa teknologisia päällekkäisyyksiä ja kuinka ratkaisut voidaan integroi-
da olemassa olevaan infrastruktuuriin (katso seuraava kuva).
Kun tekninen toteuttamissuunnitelma on kehitetty, 
rakennusvaihe voi alkaa ja ratkaisut voidaan toteuttaa.

Valvontakonsepti, toiminnallinen valvonta, kehityssuunnitelmat ja toteutus
Kun alue on rakennettu, pitää suunnitella valvontakonsepti ja se 

pitää toteuttaa niin, että se kattaa kaupungin, kaupunginosan ja rat-
kaisun arviointimittarit. Esimerkillinen valvonta- ja kehitysprosessi on 
seuraavassa kuvassa. Seuraamalla kaupungin päättäjien hyväksymää 
konseptia ja kaupungin arviointia alueet tulevat osaksi suunnittelun ja 
toteutuksen arvioinnin sekä kehittämisen toistuvia prosesseja.

Arviointimittareita valvotaan jatkuvasti vuoden ympäri. Mittareiden 

lisäksi seurataan soveltuvin osin ratkaisukohtaisia mittareita. Neljän-
nesvuosittain kokoontuva neuvottelukunta, johon kuuluu kaupun-
gin päättäjiä, käsittelee valvontatuloksia. He voivat ehdottaa lyhyen 
tähtäimen toimia kiireellisissä asioissa. Lisäksi neuvottelukunta kerää 
mahdollisia kehitysratkaisuja.

Vuosittainen kehityssuunnitelmaprosessi alkaa vuoden alussa ja 
perustuu edellisen vuoden arviointituloksiin. Kehityssuunnitelman 
tekoon osallistuvat päättäjät päättävät konkreettisista kehityshank-
keista, joiden tavoitteena on parantaa alueen suorituskykyä ja alkupe-
räisen vision toteuttamista. Jokaisella parannushankkeella on oltava 
yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Hankesuunnittelutietoja perus-
tusvaiheesta eteenpäin voidaan käyttää toimenpiteiden onnistuneen 
suunnittelun ja toteuttamisen pohjana. Näin ollen vuosittaisella suun-
nitteluryhmällä on vapaus muokata kokonaisvalvontakonseptia ja ar-
viointia muuttuvan ympäristön ja trendien mukaan.
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11 Tulevaisuudennäkymät

Turku on kehittänyt naapurikuntiensa kanssa tulevaisuutta var-
ten rakennemallin. Tämän mallin mukaan yli sataa seutukunnan 

aluetta tai kaupunginosaa pitää kehittää huomattavasti. Tässä tutki-
muksessa kehitettiin työkaluja uusien kaupunginosien kehittämiseksi 
ja seutukunnan kestävän kehityksen tukemiseksi. Seuraavaksi kau-
pungin on arvioitava, voiko näitä työkaluja käyttää olemassa olevien 
kaupunginosien kehittämisessä ja soveltuvatko ne muille alueille.

Siemensin ja Turun kaupungin yhteistyön ensimmäisenä askeleena 
arvioitiin tulevaisuuden liikenneratkaisujen vaikutuksia. Toinen askel 
on kehittää kahta uutta kaupunginosaa ja ottaa huomioon se, kuinka 
alueet voivat tukea kaupungin kestävyystavoitteita. Tätä on tutkittu 
yksityiskohtaisesti ja kuvailtu tässä raportissa. Raportissa kuvataan 
käytännöllisiä ja hyväksi havaittuja työkaluja kaupunginalueiden kehi-
tykseen. Niitä voidaan soveltaa tutkittuja kaupunginosia laajemmalla 
alueella. Turku voi hyötyä työkalujen jatkokehityksestä koko kaupun-
gin laajuisesti. 

Kaupungistuminen haastaa monia keskikokoisia kaupunkeja Turku 
on aktiivinen kansainvälisillä foorumeilla ja erityisesti Itämeren kau-
punkien Union of Baltic Cities -verkostossa. Jatkuvaan keskusteluun 
sitoutuminen mahdollistaa sen, että kaupunki voi kertoa kokemuk-
sistaan sekä oppia muiden kaupunkien parhaista toimintatavoista. 
Union of Baltic Cities -verkosto on nyt aloittanut yhdessä Baltic De-
velopment Forumin kanssa ohjelman kaupunkialustan kehittämiseksi. 
Tämän mallin avulla Itämeren kaupungeista tulee älykkäitä kaupunke-
ja. Nämä organisaatiot tuovat yhteen kaupunkeja ja päättäjiä ja foo-
rumeissa jaetaan näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä vuosittain. 
Näillä foorumeilla parhaiden toimintatapojen jakaminen voi lisätä 
dialogia kaupunkisuunnittelijoiden välillä ja auttaa toisia kaupunkeja 
heidän kaupunkikehitystä koskevissa haasteissaan.
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